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الكحنة الكلى  :الرنف عبر العصكر
الفصؿ الكؿ  :الرنف منذ العصكر القنيمة كحتى نياية النكلة العثمانية :
أكالن  :الرنف في العصكر القنيمة :

س  :عمؿ  :تسمية الرنف بيذا اإلسـ.

المتعرج شديد اإلنحدار.
نسبة إلى نير األردف  ،وتعني كممة األردف بالمغة اآلرامية النير
ّ
كضح أبرز المظاىر الحضارية التي ظيرت عمى الرض الرننية منذ العصكر القنيمة.
سّ :
أ ) العصر الحجرم الحنيث :

تجمعات وقرى زراعية صغيرة مثؿ
ظيور ّ
ب ) العصر الحجرم النحاسي :

عماف.
قرية عيف غزاؿ األثرية والتي تقع جنوب شرؽ ّ

المصغرة مثؿ
استخدـ اإلنساف النحاس  ،وظيرت البمدات
ّ
الغسوؿ شماؿ البحر الميت.

وادي فيناف في الطفيمة وتميبلت

ج ) العصر البركنزم :
نشأت المدف المحاطة باألسوار ،وأستخدـ الري المنظّـ.
ن ) العصر الحنينم :

قامت عمى أرض الرنف ثالث ممالؾ عربية كىي :

1ػ المممكة النكمية :

وعاصمتيا بصي ار جنوب األردف.

2ػ المممكة المؤابية :

وعاصمتيا ذيباف.

3ػ المممكة العمكنية :

عماف ).
وكانت عاصمتيا ّ
ربة عمكف ( ّ

ق ) مممكة النباط  :أنشأىا األنباط العرب في جنوب األردف في القرف السادس قبؿ الميبلد  ،واتخذت
البت ار عاصمة ليا.

ك ) العصر اليكناني :
دخؿ األردف في حكـ اليوناف في القرف الرابع قبؿ الميبلد  ،ومف أىـ آثار ىذه الحقبة قصر العبد في
بمدة عراؽ األمير.
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ز ) العصر الركماني :
بدأ الحكـ الروماني لؤلردف في القرف األوؿ قبؿ الميبلد وفي ىذا العصر شيد مايمي :
دمرتيا الحروب.
1ػ إعادة المدف اليونانية التي ّ
2ػ تشكيؿ حمؼ المدف العشر ( الديكابولس ).

ايضا ىذه الحقبة ببناء الكنائس المسيحية المزّينة بالفسيفساء في العديد مف المناطؽ  ،ومف
3ػ ّ
تميزت ً
المعالـ التاريخية والدينية التي ظيرت في ىذه الحقبة موقع المغطس.
كضح المقصكن بالمفاىيـ كالمصطمحات اآلتية :
سّ :
1ػ حمؼ المنف العشر ( النيكابكلس ) :
حمؼ إقتصادي وعسكري ظير في العصر الروماني بيف عشر مدف لحماية حدود اإلمبراطورية الرومانية
عماف )  ،وجراسيا
فيبلدلفيا ( ّ

وتقع معظـ مدف ىذا الحمؼ عمى أرض األردف ومنيا :
( جرش ) ،وجدا ار ( أـ قيس )  ،وأرابيبل ( إربد ).
2ػ مكقع المغطس :

مف المعالـ التاريخية والدينية في األردف وىو المكاف الذي ع ّمد فيو السيد المسيح عميو السبلـ ويقع في
الخرار إلى الشماؿ مف البحر الميت.
وادي ّ
س  :عمؿ  :إنشاء حمؼ المنف العشر ( النيكابكلس ).

لحماية حدود اإلمبراطورية الرومانية.
ثانيا  :الرنف في العصكر اإلسالمية :
ن
الصديؽ بعد عدة معارؾ مع الروـ  ،ومف
ػػ خضع األردف لمعصر اإلسبلمي في عيد الخميفة أبو بكر
ّ
مؤتة  ،وطبقة فحؿ  ،واليرموؾ.
المعارؾ التي وقعت عمى أرض األردف في ىذه الحقبة :
أ ) العصر المكم :
حظي األردف بإىتماـ الخمفاء األموييف  ،ومف مظاىر ىذا اإلىتماـ :
الحرانة والموقّر والقسطؿ.
بناء العديد مف القصور عمى أرض األردف مثؿ  :عمرة والمشتى وبرقع والطوبة و ّ
أ ) العصر العباسي :
1ػ شيدت منطقة الحميمة في جنوب األردف إنطبلؽ الدعوة العباسية ويعود إختيار ىذه المنطقة إلنطبلقيا
أ ػ لوقوعيا عمى عمى طريؽ الحج الشامي وطرؽ التجارة .ب ػ لموقعيا المتوسط بيف األقاليـ اإلسبلمية.
ج ػ بعدىا عف العاصمة األموية ( دمشؽ ).

ومركز لتحصيؿ الضرائب
ًا
يما عمى البحر األحمر ،
2ػ اصبحت العقبة في العصر العباسي
ً
ميناء تجارًيا م ً
المفروضة عمى السفف التجارية.
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ب ) العصر الفرنجي :
تعرضت ببلد الشاـ في بداية القرف الخامس اليجري ( الحادي عشر الميبلدي ) لحمبلت فرنجية
1ػ ّ
عدة سيطرت عمى سواحؿ ببلد الشاـ وبيت المقدس.
قمعة الشوبؾ ( مونتريال )  ،وقمعة الكرؾ.

2ػ بنى الفرنجة القبلع الحصينة في األردف مثؿ :
س  :ما المقصكن بمونتريال ؟

ىو اإلسـ الذي أطمؽ عمى قمعة الشوبؾ  ،وىي مف القبلع التي بنيت في األردف خبلؿ الحمبلت الفرنجية
عمى ببلد الشاـ بداية القرف الخامس اليجري ( الحادي عشر الميبلدي ).
ج ) العصر اليكبي :
1ػ تم ّكف القائد صبلح الديف األيوبي مف إستعادة القبلع الفرنجية في الشوبؾ والكرؾ بعد إنتصاره عمى
الفرنجة في معركة حطيف عاـ  583ق 1187 /ـ وتحرير مدينة القدس.

2ػ بنى األيوبيوف القبلع في األردف مثؿ :

قمعة عجموف وقمعة السمط  ،ومسجد عجموف الكبير.

ن ) العصر المممككي :
إستمر اإل ىتماـ الممموكي ببناء القبلع في األردف وتجديدىا كبناء قمعة العقبة وترميـ قمعة الشوبؾ.
ثالثنا  :الرنف في العصر الحنيث :

1ػ دخمت ببل د الشاـ تحت الحكـ العثماني بعد إنتصار العثمانييف عمى المماليؾ في معركة مرج دابؽ

عاـ 1516ـ.
س  :ما اإلجراءات التي قامت بيا النكلة العثمانية لتحقيؽ سيطرتيا عمى بالن الشاـ كالحجاز؟

المقدسة في الحجاز.
1ػ أنشأت خط سكة حديد الحجاز الذي يمتد مف دمشؽ عبر األردف إلى األماكف ّ
وطبؽ
2ػ في أواخر الحكـ العثماني سيطر حزب اإلتحاد والترقّي عمى السمطة في الدولة العثمانية ّ ،
سياسة التتريؾ عمى الببلد العربية.

س  :بماذا تمثّمت سياسة حزب اإل تحان كالترقّي عمى البالن العربية ؟

أ ػ فرض المغة التركية في التعميـ والمؤسسات الحكومية.
ب ػ أىماؿ المغة العربية.
ج ػ فرض الضرائب الباىضة.

ن ػ التجنيد اإلجباري عمى العرب.
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س  :ما المقصكن بسياسة التتريؾ ؟
قياـ حزب اإلتحاد والترقّي الذي سيطر عمى السمطة في أواخر عيد الدولة العثمانية بتطبيؽ مجموعة
مف اإلجراءات ضد رعايا الدولة العثمانية مف غير األتراؾ ومف ضمنيـ العرب  ،وتمثّمت ىذه السياسة

بػإىماؿ المغة العربية  ،و فرض الضرائب الباىضة والتجنيد اإلجباري عمى العرب.
س  :عمؿ  :مطالبة العرب باإلستقالؿ عف النكلة العثمانية.
أ ػ بعد أف استشرى ظمـ اإلتحادييف األتراؾ.

ب ػ دخوؿ الدولة العثمانية الحرب العالمية األولى (  1914ػػػ  1918ـ ) الى جانب دوؿ الوسط
( المانيا  ،النمسا ).

س  :اتجيت أنظار العرب الى الشريؼ الحسيف بف عمي لقيانتيـ كتخميصيـ مف اإل تحانييف  ،كتأسيس
نكلة عربية برئاستو  ،كذلؾ لعنة أسباب  ،اذكرىا.

أ ػ بصفتو شخصية دينية وسياسية مرموقة.

ب ػ نسبو الياشمي المتصؿ بالنبي محمد صمى اهلل عميو وسمّـ.
ج ػ القيادة الحكيمة.

عيما لمكة.
ن ػ كاف ز ً
س  :عمؿ  :تز ّعـ الشريؼ الحسيف بف عمى حركة النيضة العربية الحنيثة.
1ػ مف اجؿ تحرير العرب ووحدتيـ.

2ػ تحقيؽ الحياة الفضمى ليـ مف خبلؿ إتصالو مع قادة الحركة العربية في سوريا والعراؽ.
س  :لماذا أرسؿ الشريؼ الحسيف بف عمي أبنو المير فيصؿ إلى نمشؽ ؟
1ػ مف اجؿ اإل لتقاء بقادة الجمعيات العربية  ،الذيف زودوه بمطالب الحركة العربية كما جاء في مثياؽ

دمشؽ عاـ 1915ـ.

2ػ لتأسيس دولة عربية في آسيا  ،والمناداة بالشريؼ الحسيف مم ًكا عمى العرب.
تضمف ميثاؽ نمشؽ  1915ـ عنة مطالب عربية  ،أذكرىا.
س:
ّ
1ػ تأسيس دولة عربية ضمف آسيا العربية.

س  :متى انطمقت الثكرة العربية الكبرل ؟

2ػ المناداة بالشريؼ الحسيف بف عمي مم ًكا عمى العرب.

أعمف الشريؼ الحسيف بف عمى الثورة العربية الكبرى في العاشر مف حزيراف عاـ 1916ـ.
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س  :عمؿ  :كانت الثكرة العربية ثكرة قكمية عربية.
1ػ ىدفيا النيوض بالعرب.
2ػ تحريرىـ مف الييمنة والطغياف الذي مارسو اإلتحاديوف.
3ػ السعي نحو الحياة الفضمى لكؿ العرب.
س  :ما نتائج الثكرة العربية الكبرل ؟
استطاعت قوات الثورة بقيادة انجاؿ الشريؼ الحسيف األمراء ( عمي وعبداهلل وفيصؿ وزيد ) تحقيؽ مايمي :
1ػ اإلنتصار عمى الجيوش العثمانية في الحجاز وببلد الشاـ بيف عامي  1916ػػ  1918ـ .
2ػ انسحاب القوات العثمانية مف الببلد العربية.
3ػ تم ّكف األمير فيصؿ بف الحسيف مف تأسيس حكومة عربية في سوريا إستمرت حتى عاـ 1929ـ.
س  :كيؼ سعت القكل االستعمارية ( بريطانيا كفرنسا ) السيطرة عمى البالن العربية في آسيا ؟
نصت عمى تقسيـ ببلد الشاـ والعراؽ إلى مناطؽ
أ ػ عقد إتفاقية سايكس ػػػ بيكك عاـ 1916ـ والتي ّ
نفوذ بيف يريطانيا وفرنسا.
نص عمى إنشاء وطف قومي لمييود في فمسطيف.
ب ػ إعبلف بريطانيا كعن بمفكر في عاـ 1917ـ الذي َّ
ج ػ عقد مؤتمر ساف ريمك عاـ 1929ـ وتق ّرر فيو وضع سوريا ولبناف تحت اإلنتداب الفرنسي ،
ووضع العراؽ واألردف وفمسطيف تحت اإلنتداب البريطاني  ،عمى أف تتولّى الدولة المنتدبة عمى فمسطيف
تنفيذ وعد بمفور.

س  :ما نتائج مؤتمر ساف ريمك عاـ 1929ـ ؟
ٔػ طمبت فرنسا مف الممؾ فيصؿ بف الحسيف الخروج مف سوريا  ،إال أنو رفض.
ٕػ قياـ معركة ميسموف في عاـ 1929ـ بيف العرب وفرنسا وأدت إلى إنييار الحكومة العربية الفيصمية
 ،ووقوع سوريا ولبناف تحت اإلنتداب الفرنسي المباشر.
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كضح المقصكن بكؿ مف اآلتي :
سّ :
نصت عمى تقسيـ
1ػ إتفاقية سايكس ػػػ بيكك  :إتفاقية عقدت عاـ 1916ـ بيف بريطانيا وفرنسا  ،وقد ّ
ببلد الشاـ والعراؽ إلى مناطؽ نفوذ بينيما.
نص عمى إنشاء وطف قومي لمييود في
وعدا أعمنتو بريطانيا عاـ 1917ـ  ،وقد َّ
2ػ كعن بمفكر ً :
فمسطيف.
3ػ معركة ميسمكف  :مواجية عسكرية بيف العرب والفرنسييف حدثت عاـ 1929ـ  ،بعد أف طمبت

فرنسا مف الممؾ فيصؿ بف الحسيف الخروج مف سوريا  ،إال أنو رفض  ،وأدت إلى انييار الحكومة
العربية الفيصمية  ،ووقوع سوريا ولبناف تحت اإلنتداب الفرنسي المباشر.

الفصؿ الثاني  :إستقالؿ المممكة الرننية الياشمية :
أكالن  :نشأت إمارة شرؽ الرنف :
س  :ما نتائج إنييار الحككمة العربية الفيصمية في سكريا عاـ  1929ـ  ،كاحتالؿ فرنسا لسكريا ؟
1ػ وجود فراغ سياسي في منطقة شرؽ األردف.
تمب طموحات أبناء األردف
2ػ تشكمّت فييا حكومات محمية في كؿ مف الكرؾ والسمط وعجموف إال أنيا لـ ْ
في الوحدة واإلستقبلؿ.
3ػ التفاؼ أبناء األردف واحرار العرب حوؿ الشريؼ الحسيف لقيادة الحركة العربية وتحرير سوريا مف
اإلحتبلؿ الفرنسي.

س  :ما الظركؼ التي ساعنت المير عبناهلل بف الحسيف عمى تأسيس إمارة شرؽ الرنف ؟
1ػ وصؿ األمير عبداهلل بف الحسيف الى معاف بتاريخ  / 21تشريف الكؿ  1929 /ـ.
عماف بتاريخ  / 2آذار 1921 /ـ  ،وكاف في إستقبالو زعماء الحركة الوطنية.
ٕػ وصؿ الى ّ
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3ػ التقى األمير عبداهلل مع وزير المستعمرات البريطاني ونستوف تشرشؿ والمندوب البريطاني في فمسطيف
ىربرت صموئيؿ بتاريخ  / 29آذار 1921 /ـ  ،ونتيجة ليذه اإلتصاالت :
أرضا عربية مستقمة.
أ ػ إعتراؼ بريطانيا بالببلد الواقعة إلى الشرؽ مف نير األردف بصفتيا ً
تسنى لؤلمير عبداهلل بإعبلف إمارة شرؽ األردف.
بػ ّ
ج ػ شرع ببناء الدولة المركزية.
ن ػ عيد إلى رشين طميع بتشكيؿ أوؿ حكومة في شرؽ األردف بتاريخ  / 11نيساف 1921 /ـ.
س  :عمؿ  :ما الينؼ مف قنكـ المير عبناهلل بف الحسيف الى شرقي الرنف.
1ػ لمقاومة المستعمر.

2ػ تحرير الببلد مف المستعمر.

س  :أذكر بنكن المعاىنة الرننية ػػػػ البريطانية المبرمة بتاريخ  / 29شباط 1928 /ـ .
1ػ اإلعتراؼ بتأسيس إمارة شرؽ األردف.

2ػ تولّي األمير عبداهلل بف الحسيف التشريع واإلدارة.

3ػ تعييف حدود إمارة شرؽ األردف.

4ػ وضع قانوف أساسي ( دستور) إلمارة شرؽ األردف.

ثالثنا  :النضاؿ الرنني لنيؿ اإلستقالؿ :
س  :ما مظاىر النضاؿ الرنني لنيؿ االستقالؿ ؟
1ػ استمر األمير عبداهلل بف الحسيف وبمشاركة األردنييف بإرساؿ برقيات اإلحتجاج إلى المندوب السامي
تضمنت رفض اإلنتداب ورفض أي إتفاؽ ال ينص عمى
عماف والتي
ّ
في القدس والمعتمد البريطاني في ّ
سيادة اإلمارة األردنية واستقبلليا.
2ػ إنعقاد المؤتمر الوطني األوؿ في وسط عماف عاـ  1928ـ كالذم يعن أكؿ مؤتمر كطني في تاريخ
مندوبا مف الزعماء والشيوخ والمفكريف واألدباء مثّموا جميع مناطؽ شرؽ
الرنف الحنيث  ،وحضره 159
ً
تـ انتخاب لجنة تنفيذية مف ستة كعشريف
األردف  ،وانتخب حسيف الطركانة رئيساً لممؤتمر  ،وكذلؾ َّ

عضواً مثّمت جميع مناطؽ شرؽ األردف  ،واصدروا الميثاؽ الوطني األردني األوؿ.
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3ػ واصؿ األمير عبداهلل بف الحسيف واألردنيوف نضاليـ لمحصوؿ عمى اإلستقبلؿ بإرساليـ المذكرات
اإلحتجاجية الشعبية والرسمية إلى عصبة األمـ بصفتيا منظمة دولية والى الحكومة البريطانية بوصفيا
وعمت اإلحتجاجات مدف األردف وقراه كافة لممطالبة باإلستقبلؿ.
الدولة المنتدبة عمى األردف ّ ،
4ػ في عاـ  1945ـ إعترفت بريطانيا بقرار ىيئة األمـ المتحدة الذي ينص عمى أف األردف وصؿ إلى
وتـ ذلؾ
مرحمة إستكماؿ مؤسساتو الدستورية لتحقيؽ دولة ذات سيادة قادرة عمى إدارة شؤونيا بنفسيا َّ ،

بسبب جيود القيادة الياشمية والوعي األردني بإنشاء دولة المؤسسات والقانوف المستندة لمنيج

الديمقراطي.
وجو األمير عبداهلل مذ ّكرة لمحكومة البريطانية طالب فييا إعبلف إستقبلؿ
5ػ عمى أثر ىذا اإلعتراؼ ّ
شرؽ األردف وذلؾ في الميرجاف الذي أقيـ تحت رعايتو بتاريخ  / 28كانكف الثاني 1946 /ـ  ،وقاؿ
فيو :
" إف مف حؽ األردف أف يبتيج ويغتبط بما ىو حؽ لو مف تماـ اإلستقبلؿ والسيادة  ،ولطالما قمنا إف
شرؽ األردف ىو أىـ جزء مف ببلد العرب شارؾ الحجاز في حرب التحرير  ،لذلؾ فمو أف ي ّسر بتحقيؽ
أىدافو القومية  ،وعمينا أف نسر لسروره ." .........
س  :أذكر أبرز بنكن الميثاؽ الكطني الرنني الكؿ.
1ػ اإلمارة األردنية دولة عربية مستقمّة ذات سيادة برئاسة األمير عبداهلل بف الحسيف وأعقابو مف بعده.
2ػ ال يعترؼ شرؽ األردف بمبدأ اإلنتداب إال بوصفو مساعده نزيية لمصمحة البمد.
دخؿ  ،وأف تكوف الحكومة مسؤولة أماـ البرلماف.
حرة مصونة مف كؿ ت ّ
3ػ يجب أف تكوف اإلنتخابات ّ
4ػ يعد األردف كؿ تشريع استثنائي ال يقوـ عمى أساس العدؿ والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة
يعا باطبلً.
تشر ً
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س  :ماذا عكست المؤتمرات الكطنية الرننية التي عقنت في الفترة الكاقعة بيف عامي  1929ػػػ  1933ـ ؟

1ػ وحدة الشعب والتفافو حوؿ القيادة الياشمية.
2ػ نمو الوعي السياسي والنضوج الفكري لدى األردنييف بوقت مب ّكر مف تاريخ اإلمارة  ،وقدرتيـ عمى

تيددىا.
مواجية األحداث السياسية التي ّ
ابعا  :إعالف اإلستقالؿ :
ر ن

توجو األمير عبداهلل بف الحسيف ورئيس الوزراء إبراىيـ ىاشـ إلى بريطانيا إلستكماؿ إجراءات إستقبلؿ
1ػ ّ
األردف  ،وانياء االنتداب البريطاني.
قدـ بيا قرار
2ػ عقد المجمس التشريعي األردني الخامس جمسة إستثنائية بتاريخ  / 22آيار  1946 /ـ ّ ،
المتضمف رغبة الببلد باإلستقبلؿ وتالياً نص القرار :
مجمس الوزراء والمجالس البمدية
ّ
" استناداً إلى حقوؽ الببلد الشرعية والطبيعية  ،وما حصمت عميو مف وعود وعيود دولية رسمية  ،وبناء

عمى ما اقترحو مجمس الوزراء في ق ارره بتاريخ  / 15آيار  1946 /ـ  ،فقد بحث المجمس التشريعي
تاما عمى أساس النظاـ الممكي
النائب عف الشعب األردني أمر إعبلف إستقبلؿ الببلد األردنية إستقبلالً ً
النيابي الوراثي  ،مع البيعة لسيد الببلد ومؤسس كيانيا ( عبداهلل الثاني بف الحسيف المعظـ ) مم ًكا عمييا ".
4ػ تعديؿ دستور عاـ 1928ـ ( القانوف األساسي ).
س  :عقن المجمس التشريعي الرنني الخامس جمسة استثنائية بتاريخ  / 22آيار  1946 /ـ  ،أقر فييا
جممة مف التعنيالت النستكرية ( التعنيالت النستكرية المترتّبة عمى اإلستقالؿ )  ،أذكر أىـ ىذه التعنليالت.

1ػ تحؿ عبارة المممكة األردنية الياشمية محؿ عبارة إمارة شرؽ األردف حيثما وردت.
2ػ تحؿ عبارة جبللة الممؾ َّ
محؿ عبارة سمو األمير.
3ػ إقرار نظاـ الحكـ ممكي نيابي وراثي.
4ػ الممؾ ىو االذي ي ْعمف الحرب  ،ويعقد المعاىدات واإلتفاقيات.
5ػ المممكة األردنية الياشمية دولة مستقمة ذات سيادة حرة م ْمكيا ال يتجزأ.
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قررىا المجمس التشريعي الرنني الخامس بمقتضى اإلختصاصات النستكرية ؟
س  :ما الق اررات التي ّ
تاما ،وذات حكومة ممكية نيابية وراثية.
أ ػ إعبلف الببلد األردنية دولة مستقمة إستقبلالً ً
ب ػ البيعة بالم ْمؾ لسيد الببلد  ،ومؤسس كيانيا بوصفو مم ًكا دستورًيا عمى رأس الدولة األردنية  ،ويمقّب
حضرة صاحب الجبللة ممؾ المممكة األردنية الياشمية.
ػػ عندما رفع ىذا القرار إلى الممؾ عبداهلل و ّشحو بالعبارة اآلتية  " :متكبلً عمى اهلل تعالى أوافؽ عمى ىذا
شاكر لشعبي واثقًا بحكومتي ".
ًا
القرار ،
س  :ما المقصكن بكثيقة اإلستقالؿ ؟
تتضمف قرار إستقبلؿ المممكة األردنية الياشمية  ،والتي رفعيا المجمس التشريعي
ىي الوثيقة التي
ّ
األردني الخامس إلى الممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف والذي و ّشحو بالعبارة اآلتية  " :متكبلً عمى اهلل

شاكر لشعبي واثقًا بحكومتي ".
ًا
تعالى أوافؽ عمى ىذا القرار ،
س  :متى أعمف إستقالؿ المممكة الرننية الياشمية ؟

تضمف أىـ قواعد
خطابا
بتاريخ 1946 / 5 / 25ـ  ،حيث القى الممؾ عبداهلل األوؿ بيذه المناسبة
ً
ّ
منيجو السياسي.
س  :أذكر أىـ قكاعن المنيج السياسي لمممؾ عبناهلل الكؿ  ،كالذم أعمنو في خطاب اإلحتفاؿ
بيكـ اإلستقالؿ ؟
1ػ يطالع الممؾ شعبو بالعدؿ وخشية اهلل  ،ألف العدؿ أساس الممؾ  ،ورأس الحكمة مخافة اهلل.
2ػ مواجية الممؾ بما يقتضيو الشرع وميراث االسبلؼ لخدمة الشعب بعوف اهلل  ،والتمكيف لببلدنا.
4ػ التعاوف مع مموؾ ورؤساء العرب لخير العرب و مجد اإلنسانية.
5ػ بحكـ مجاورة األردف لفمسطيف العربية ستظؿ بعينو وسمعو.
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خامسا  :الراية الرننية :
ن

س  :ماذا تعن الراية الرننية ؟
تعتبر رمز العزة القومية وعنواف السيادة والحرية ورمز كرامة المواطف وتستحؽ التضحية في سبيميا.
س  :مف ايف استمنت الراية الرننية بصكرتيا الحالية ؟
مف راية الثورة العربية الكبرى التي إنطمقت مف مكة عاـ 1916ـ .
س  :ما ناللة اللكاف في الراية الرننية ؟
ثـ اتخذتيا الدولة العباسية راية ليا.
1ػ السكن :رمز راية العقاب وىي راية الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمّـ َّ ،
2ػ البيض :رمز راية الدولة األموية.
ثـ اتخذتّيا الدولة الفاطمية رم اًز ليا.
3ػ الخضر :رمز راية آؿ البيت َّ ،
4ػ الحمر :رمز راية األسرة الياشمية.
5ػ النجمة السباعية في منتصؼ المثمّث الحمر  :ترمز إلى السبع المثاني في فاتحة القرآف الكريـ.
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سانسان  :شعار المممكة الرننية الياشمية كنالالتو :

بيف ناللة كؿ منيا.
مككنات  ،أذكرىا ثـ ّ
تككف شعار المممكة الرننية الياشمية مف عنة ّ
س:ي ّ
1ػ التاج الممكي الياشمي يعمكه رأس حربة  :يرمز إلى أف نظاـ الحكـ في المممكة االردنية الياشمية نظاـ

ممكي.

2ػ الكشاح الحمر  :يرمز إلى رمز الفداء والصفاء.
3ػ الرايتاف  :راية الثورة العربية الكبرى.
4ػ طير العقاب  :يمثّؿ القوة والبأس والعمو  ،ويرمز لونو إلى راية الرسوؿ األعظـ محمد صمى اهلل عميو

وسمّـ .

5ػ الكرة االرضية  :ترمز الى إنتشار اإلسبلـ وحضارتو في العالـ.
6ػ االسمحة العربية  :السيؼ والرمح والقوس والسياـ عمى جانبي الترس  ،وترمز إلى الدفاع عف الحؽ.
7ػ السنابؿ الذىبية كسعفة النخيؿ  :وىي تحيط بالترس  ،ومرتبطة بشريط وساـ النيضة مف الدرجة األولى.
8ػ كساـ النيضة مف النرجة الكلى.
مطرزة عميو العبارات اآلتية :
9ػ الشريط الصفر :ويتكوف مف ثبلثة مقاطع ّ
أ ػ في الجية اليمنى ( عكس الناظر لو ) عبداهلل الثاني ابف الحسيف بف عوف ( عوف الجد الثاني لمشريؼ
الحسيف بف عمي ).
ب ػ في الوسط ممؾ المممكة االردنية الياشمية.
ج ػ في الجية اليسرى ( عكس الناظر لو )  " :الراجي مف اهلل التوفيؽ والعوف ".
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الكحنة الثانية  :اإلنجازات السياسية لمممكؾ الياشميف في الرنف
الفصؿ الكؿ  :اإلنجازات السياسية في عين الممؾ عبن اهلل الكؿ ابف الحسيف :
أكالن  :حياتو كنشأتو :
ولد الممؾ عبد اهلل األوؿ ابف الحسيف بف عمي في مكة المكرمة عاـ 1882ـ ،وتعمّـ القراءة والكتابة ،
والعموـ الدينية عمى ايدي نخبة مف شيوخ عصره  ،وفي عاـ 1893ـ  ،انتقؿ مع والده الشريؼ الحسيف

أتـ دراستو فييا  ،وعند إعبلف الثورة العربية الكبرى عاـ 1916ـ
بف عمي إلى األستانة ( إستانبوؿ )  ،و َّ
تولّى قيادة الجيش المكمّؼ بتحرير مدينة الطائؼ مف األتراؾ.

س  :عرؼ عف الممؾ عبناهلل الكؿ ابف الحسيف بميكلة النبية  ،أذكر أبرز مؤلفاتو النبية.
( المذكرات )  ( ،جواب السائؿ عف الخيؿ األصائؿ )  ( ،األمالي السياسية )  ( ،خواطر النسيـ ) ،
وقد جمعت آثاره األدبية في مجمد واحد تحت عنواف ( اآلثار الكاممة لمممؾ عبداهلل بف الحسيف ).
س  :ما المقصكن اآلثار الكاممة لمممؾ عبناهلل بف الحسيف ؟
مجمّد يضـ جميع اآلثار واألعماؿ األدبية لمممؾ عبداهلل بف الحسيف.
ثانيان  :اإلنجازات السياسية الناخمية :
س  :أذكر أبرز اإلنجازات السياسية لمممؾ عبن اهلل االكؿ  ،عمى المستكل الناخمي بعن حصكؿ الرنف
عمى اإلستقالؿ عاـ 1946ـ ؟
 .1صدور دستور عاـ 1947ـ  ،والغاء القانوف األساسي الصادر عاـ 1928ـ.
ئيسا لمسمطتيف التنفيذية
تحوؿ نظاـ الحكـ مف أميري الى ممكي نيابي وراثي ،وأصبح الممؾ ر ً
ّ .2
والتشريعية.
عيف مف
يتكوف مف مجمس األعياف الم ّ
 .3إلغاء المجالس التشريعية ليحؿ مكانيا مجمس األمة الذي ّ
الممؾ  ،ومجمس النواب المنتخب مف الشعب.
 .4صدور قانوف اإلنتخاب بعد وحدة الضفتيف عاـ 1959ـ  ،بحيث أصبح مف حؽ المواطنيف في
الضفة الغربية إنتخاب مجمس النواب والتر ّشح لو .
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ثالثان  :اإلنجازات السياسية الخارجية :
تميزت سياسة الممؾ عبناهلل الكؿ الخارجية ؟
س :بماذا ّ
تميزت بالبعد القومي المنطمؽ مف الفكر الياشمي الحريص عمى وحدة األمة العربية وصيانة حقوقيا ،
ّ
فمف أقوالو  " :مف َّ
ووحد صفوفيـ  ،وقادىـ إلى خيرىـ  ،وحفظ ليـ صبغتيـ
أحب العرب جمع كممتيـ ّ ،

 ،ومف كره العرب دعاىـ إلى التفرقة ".

س :أذكر أبرز مشاريع الكحنة العربية التي ساننىا الممؾ عبناهلل الكؿ ابف الحسيف ؟
1ػ مشركع سكريا الكبرل عاـ  1943ـ :
جاء مشروع سوريا الكبرى في فكر األمير عبداهلل بف الحسف لموصوؿ إلى الوحدة العربية الكاممة  ،إذ
وجد األمير عبداهلل الدعوة الى عقد مؤتمر سوري عاـ 1943ـ لبحث أمر الوحدة  ،حيث طالب
المؤتمر:
أ ػ إلغاء وعد بمفور.
موحدة في سوريا بحدودىا الطبيعية ( سوريا  ،األردف  ،وفمسطيف  ،ولبناف ).
ب ػ قياـ دولة ّ
ممكيا دستورًيا برئاسة األمير عبداهلل بف الحسيف.
ج ػ يكوف نظاـ الحكـ فييا ً
ن ػ السماح بإنضماـ أي دولة عربية أخرى.
س  :عمؿ  :كقفت بريطانيا كفرنسا ضن مشركع سكريا الكبرل عاـ 1943ـ.
ألنو  ،ال يتوافؽ مع مصالحيا اإلستعمارية في المنطقة.
س :عمؿ  :كقفت الحركة الصييكنية ضن مشركع سكريا الكبرل.
التوسعية.
ييدد مطامعيا
ألنو ّ
ّ
س  :عمؿ  :أتّخذت جامعة النكؿ العربية ق ار ارن عاـ 1946ـ بإلغاء مشركع سكريا الكبرل.
طرية.
ألف بعض الدوؿ العربية رأت في ىذا المشروع الوحدوي
تيديدا لمصالحيا الق ْ
ً
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س :عمؿ  :عنـ نجاح مشركع سكريا الكبرل.
أ ػ بسبب وقوؼ كؿ مف بريطانيا وفرنسا والحركة الصييونية ضد مشروع سوريا الكبرى ألنو ال يتوافؽ
التوسعية.
وييدد مطامعيا
مع مصالحيا اإلستعمارية ّ
ّ
طرية ليذا إتّخذت
ب ػ ألف بعض الدوؿ العربية رأت في ىذا المشروع الوحدوي
تيديدا لمصالحيا الق ْ
ً
جامعة الدوؿ العربية ق ار اًر عاـ 1946ـ بإلغاء مشروع سوريا الكبرى.
س :ما المقصكن بمشركع اليالؿ الخصيب ؟
مشروع وحدوي طرحو نوري السعيد رئيس وزراء العراؽ آنذاؾ عاـ 1943ـ ويضـ ببلد الشاـ والعراؽ.
2ػ جامعة النكؿ العربية 1945ـ :
تطمّعت الشعوب العربية الى الوحدة عف طريؽ رابطة إتحادية تضميا  ،فبعد طرح مشروع سوريا

قدمو األمير عبداهلل بف الحسيف  ،ومشروع ىبلؿ الخصيب ( ببلد الشاـ والعراؽ ) الذي
الكبرى الذي ّ
قدمو نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي آنذاؾ  ،طمبت مصر عاـ 1943ـ عقد أجتماع لبحث أمر
ّ

وفدا لممشاركة في المباحثات التمييدية  ،وفي عاـ 1944ـ
الوحدة العربية  ،فأرسؿ االمير عبداهلل ً
بدأت المجنة التحضيرية لممؤتمر العربي العاـ ( بروتوكوؿ اإلسكنرية ) في إنشاء جامعة الدوؿ العربية،
بمشاركة كؿ مف األردف وسوريا والعراؽ ولبناف ومصر واليمف والسعودية  ،وأست ْبعد مشروعا سوريا
الكبرى واليبلؿ الخصيب.
كضح المقصكن بجامعة النكؿ العربية ؟
سّ :
منظمة إقميمية تضـ الدوؿ العربية في كؿ آسيا وافريقيا  ،ينص ميثاقيا عمى التعاوف والتنسيؽ بيف الدوؿ
ومقرىا الدائـ مدينة القاىرة.
األعضاء في المجاالت السياسية والثقافية واإلقتصادية واإلجتماعية ّ
 .3كحنة الضفتيف عاـ 1959ـ :
عقد الشعب الفمسطيني آمالو عمى قياـ وحدة ثنائية مع األردف بعد حرب عاـ 1948ـ  ،وما نتج عنيا
مف فقداف لمعظـ أراضي فمسطيف.
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س  :عمؿ  :قياـ كحنة الضفتيف عاـ 1959ـ.
أ ػ بحكـ العبلقات والروابط التاريخية بيف الشعبيف.
ب ػ لمحفاظ عمى ما تبقّى مف األراضي الفمسطينية.
ج ػ حؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو المستقمّة عمى أرض فمسطيف.
س  :جاء مشركع كحنة الضفتيف عمى مرحمتيف  ،أذكرىما.
أ .المؤتمرات التميينية  :أقيمت الوحدة بيف الضفتيف عف طريؽ مؤتمرات عاـ 1948ـ وىي مؤتمرات
عماف  ،وأريحا  ،وراـ اهلل  ،ونابمس )  ،وكاف أىميا مؤتمر اريحا المنعقد في الكؿ مف شير كانكف
( ّ
الكؿ عاـ 1948ـ.
إنسجاما مع ق اررات مؤتمر اريحا ح َّؿ المجمس
ب.إعالف كحنة الضفتيف ( 24نيساف عاـ 1959ـ ) :
ً
النيابي األردني  ،وع ّدؿ قانوف اإلنتخاب حيث زيد عدد أعضاء مجمس األمة األردني  ،وانتخب المجمس
النيابي الجديد الذي يمثّؿ الضفتيف في  11نيساف عاـ  1959ـ.
س  :أذكر أىـ ق اررات مؤتمر اريحا.
 .1المناداة بالوحدة األردنية الفمسطينية  ،واعتبار فمسطيف وحدة ال تتجزأ.
 .2أف وحدة األردف وفمسطيف ىي مقدمة لموحدة العربية.
 .3مبايعة الممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف ممكاً عمى األردف وفمسطيف.
 .4المطالبة بعودة البلجئيف الفمسطينيف إلى ببلدىـ وتعويضيـ.
.5اإلقتراح عمى الممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف وضع نظاـ إلنتخاب ممثميف شرعييف يمثّموف أىالي
فمسطيف في المجالس النيابية األردنية.

س :ايف استشين الممؾ عبن اهلل االكؿ ابف الحسيف ؟
استشيد عمى أبواب المسجد األقصى يكـ الجمعة  / 29تمكز1951 /ـ.
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الفصؿ الثاني  :اإل نجازات السياسية في عين الممؾ طالؿ بف عبناهلل :
أكالن  :حياتو :
عماف
ولد الممؾ طبلؿ بف عبداهلل عاـ 1999ـ  ،وتمقّى دراستو األولية في الكمّية العممية اإلسبلمية في ّ
ثـ عاد بعدىا إلى
ثـ التحؽ بكمية ساندىيرست العسكرية في بريطانيا ،
وتخرج فييا عاـ 1929ـ َّ ،
َّ ،
ّ

وليا لمعيد ،
عماف ليمتحؽ بقوة الحدود العسكرية وبكتبية المشاة الثانية  ،وفي  7أذار عاـ 1947ـ عَّيف ً
شارؾ األمير طبلؿ بف عبداهلل في حرب فمسطيف عاـ 1948ـ  ،وكاف يقاتؿ مع الجيش العربي

األردني في خطوط المواجية األمامية  ،مما رفع مف معنويات الجيش  ،ونودي بو مم ًكا لمببلد عاـ

1951ـ بعد إستشياد والده في المسجد األقصى.

التحديات  ،ومما قالو  " :يحتاج ىذا البمد
حرص الممؾ طبلؿ عمى تماسؾ المجتمع األردني في مواجية
ّ
إلى التآلؼ والتعاوف ويحتاج إلى الثقة بيذا الوطف والثقة بإمكانياتو  ،والثقة بكفاءة أبنائو  ....... ،الخ ".
تمت في عين الممؾ طالؿ بف عبناهلل ؟
س  :ما اإل نجازات السياسية الناخمية التي ّ
.1إنشاء نيكاف المحاسبة عاـ  1952ـ :
س  :عمؿ  :انشئ نيكاف المحاسبة عاـ 1952ـ في عين الممؾ طالؿ.
لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتيا وطرائؽ صرفيا عف طريؽ تقديـ تقرير سنوي لمجمسي األعياف والنواب
عف المخالفات المرتكبة بحؽ الماؿ العاـ.
.2إصنار نستكر عاـ  1952ـ :
عززت الحريات السياسية
تعد اإلصبلحات الدستورية مف أىـ إنجازات الممؾ طبلؿ بف عبداهلل  ،فقد ّ
واإلقتصادية واإلجتماعية  ،وجاء دستور عاـ  1952ـ متوافقاً مع النظـ الديمقراطية الحديثة  ،كمف
أبرز ما جاء في مكان ىذا النستكر ما يأتي :
أ .المممكة األردنية الياشمية دولة عربية مستقمة ذات سيادة ممكيا ال يتج أز  ،وال ينزؿ عف شيء منو،

والشعب األردني جزء مف األمة العربية.
ب .نظاـ الحكـ نيابي ممكي وراثي.

ج .كفؿ الدستور مجموعة مف الحقوؽ والحريات المتعمّقة بالمواطف األردني.
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س  :كفؿ النستكر الرنني الذم صنر في عين الممؾ طالؿ مجمكعة مف الحقكؽ كالحريات المتعمّقة

بالمكاطف الرنني  ،أذكر خمسان منيا ،ثـ ص ّنفيا الى حقكؽ كحريات سياسية كاقتصانية كاجتماعية.
1ػ األردنيوف أماـ القانوف سواء ال تميز بينيـ في الحقوؽ والواجبات ( .سياسي ).
2ػ تكفؿ الدولة العمؿ والتعميـ ضمف حدود إمكانياتيا (.إقتصانم ).

3ػ تحمي الدولة حرية القياـ بشعائر األدياف والعقائد طبقًا لمعادات المرعية في المممكة  ،ما لـ تكف مخمّة
بالنظاـ العاـ أو منافية لآلداب (.إجتماعي ).
4ػ حرية التعبير عف الرأي بالقوؿ والكتابة أو التصوير ،مع ضماف حرية الصحافة والطباعة ( .سياسي ).
5ػ حؽ االردنييف في االجتماع ،وتأليؼ الجمعيات  ،واألحزاب السياسية ( .سياسي ).
س :عمؿ  :تعن اإلصالحات النستكرية مف أىـ إنجازات الممؾ طالؿ.
عززت الحريات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية.
ألنيا ّ
تميز بيا نستكر عاـ 1952ـ ؟
س  :ما الخصائص التي ّ
أ .نظّمت مكان النستكر العالقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية عمى النحك اآلتي :
.1رئيس الوزراء والوزراء مسؤولوف أماـ مجمس النواب مسؤولية مشتركة عف السياسة العامة لمدولة.
.2كؿ وزير مسؤوؿ أماـ مجمس النواب عف أعماؿ و ازرتو.
قرر المجمس عدـ الثقة بالو ازرة باألكثرية
 .3تطرح الثقة بالو ازرة او بأحد الوزراء أماـ النواب  ،واذا ّ
المطمقة مف مجموع أعضائو وجب عمييا أف تستقيؿ.
ب .إستقاللية السمطة القضائية  ،إذ يعد القضاة مستقمّوف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانوف.
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ثالثنا  :اإلنجازات السياسية الخارجية :
س  :حرص الممؾ طالؿ عمى تطكير العالقات الخكية مع النكؿ العربية عف طريؽ مجمكعة مف
اإلنجازات ،أذكر أبرز ىذه اإلنجازات.
1ػ تحسيف العبلقات مع الدوؿ العربية المجاورة بيدؼ التنسيؽ والتعاوف مع تمؾ الدوؿ.
2ػ التوقيع عمى إتفاقية الدفاع العربي المشترؾ ( إتفاقية الضماف الجماعي العربي عاـ 1951ـ ) مف
ا جؿ التعاوف في الشؤوف السياسية واإلقتصادية والعسكرية  ،وتوحيد الجيود في الدفاع عف الببلد
العربية.
س  :عمؿ  :تع ّذر إستمرار الممؾ طالؿ بف عبناهلل في الحكـ.
تمكز
بسبب مرضو  ،وتنازؿ عف الحكـ لنجمو األمير الحسيف عاـ  1952ـ  ،وتوفي في ّ / 7

1972/ـ.

الفصؿ الثالث  :اإلنجازات السياسية في عين الممؾ الحسيف بف طالؿ :
أكالن  :حياتو :
عماف في  14تشريف الثاني عاـ  1935ـ  ،ونشأ في كنؼ والده
ولد الممؾ حسيف بف طبلؿ في ّ
الممؾ طبلؿ بف عبداهلل  ،وحظي برعاية جده الممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف  ،وتمقّى تعميمو األبتدائي
تخرج فييا  ،وانتقؿ الى كمية فكتوريا
في مدارس المطراف َّ ،
عماف حيث ّ
ثـ الكمّية العممية اإلسبلمية في ّ

ثـ التحؽ بكمية ساندىيرست العسكرية في إنجمت ار
باإلسكندرية في مصر  ،ودرس فييا مدة عاميف َّ ،

إلتماـ دراستو.

وفي عاـ 1952ـ انتقؿ الحكـ لؤلمير الحسيف بعد أف تنازؿ عنو الممؾ طبلؿ بف عبداهلل  ،ولعدـ بموغ
قرر مجمس الوزراء تعييف مجمس وصاية عمى العرش بمقتضى
األمير الحسيف سف الثامنة عشرة قمرية ّ
الدستور ،واستمر المجمس حتى  2أيار عاـ  1953ـ  ،حيث تسمّـ الممؾ الحسيف بف طبلؿ سمطاتو
الدستورية.
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س  :أذكر المؤلفات التي قاـ بتأليفيا الممؾ الحسيف بف طالؿ  ،كالتي تعن مف مصانر نراسة تاريخ
الرنف الحنيث كالمعاصر.
1ػ مينتي كممؾ.

2ػ ليس سيبلً أف تكوف ممكاً.

3ػ حربنا مع اسرائيؿ.

ثانيان  :اإلنجازات السياسية الناخمية :
حقّؽ األردف في عيد المؾ الحسيف إنجازات كبيرة عمى المستوى الداخمي  ،وقد نذر حياتو لخدمة وطنو
وعبر عف نيج سياستو الداخمية مف خبلؿ خطابو  " :إف العرش الذي انتيى إلينا ليستمد قوتو بعد
وأمتو ّ
سأنم ي ىذه المحبة وىذه الثقة بخدمة األمة ورعاية مصالحيا ،
اهلل مف محبة الشعب وثقتو  ،وانني
ّ
فأخذت عمى نفسي مجانبة الراحة مف أجمكـ  ،والعمؿ والتضحية في سبيؿ إعزاز وطننا الذي لو نحيا

وفي سبيمو نموت ".
س  :ما اإلنجازات السياسية الناخمية لمممؾ الحسيف بف طالؿ ؟
 .1تعزيز النيج النيمقراطي :
سعى الممؾ الحسيف بف طبلؿ منذ مطمع عيده إلى تعزيز النيج اليمقراطي  ،وتفعيؿ الحريات السياسية :
أ ػ ظيرت األحزاب السياسية بإتجاىاتيا الفكرية كافة عمى الساحة األردنية.
ب ػ تأسست النقابات العمالية والمينية.
ورسخ الشعور القومي  ،واإلنتماء
ج ػ نشطت الصحافة في الببلد  ،األمر الذي زاد مف الوعي السياسي ّ ،
الوطني عند األردنييف.
 .2تعريب قيانة الجيش العربي الرنني :
س  :ما المقصكن بتعريب قيانة الجيش العربي الرنني .
قرار تاريخي إتخذه الممؾ الحسيف بف طبلؿ في الكؿ مف آذار عاـ 1956ـ واستكماالً لتحقيؽ السيادة

الوطنية األردنية باإلستغناء عف الخدمات جكف كمكب قائد الجيش والضباط واإلنجميز ،وانياء المعاىدة
األردنية ػ ػ البريطانية عاـ 1957ـ.
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2ػ التعنيالت النستكرية :
س  :عمؿ  :أجريت تعنيالت عنة عمى النستكر في عين الممؾ الحسيف.
التحديات التي واجيت األردف والمتمثمة بالصراع
ليتناسب مع التطورات السياسية الداخمية  ،وبالرغـ مف
ّ
مع إسرائيؿ  ،وما ترتّب عمييا مف تعطيؿ لممؤسسات الدستورية إال أف األردف استطاع العودة إلى الحياة
النيابية في عاـ 1984ـ  ،وتفعيؿ الحياة السياسية والحزبية عف طريؽ إنتخابات عاـ 1989ـ والميثاؽ

الوطني عاـ  1991ـ وقانوف األحزاب 1992ـ.
ثالثان :اإلنجازات السياسية الخارجية :
تميز عيد الممؾ الحسيف بالنشاط السياسي لؤلردف عمى صعيد العبلقات األردنية العربية والدولية
ػػػ ّ
واإلسياـ في المصالحة العربية.
س  :ما المرتكزات التي أنطمؽ منيا الممؾ الحسيف بف طالؿ مع النكؿ العربية كنكؿ العالـ ؟
أ .مبادئ الثورة العربية الكبرى.
ب .مواد الدستور األردني التي تؤ ّكد البعد القومي العروبي.
ج .ثوابت السياسة الخارجية األردنية القائمة عمى الوسطية واإلعتداؿ.
الممؾ الحسيف بف طالؿ كمشاريع الكحنة العربية
س :اذكر أبرز المشاريع الكحنكية التي شارؾ فييا الرنف في عين الممؾ الحسيف بف طالؿ.
أ ) اإل تحان العربي الياشمي عاـ 1958ـ :
س :عمؿ  :أتسمت العالقات السياسية بيف الرنف كالعراؽ بالتكافؽ كالتآلؼ.
نظر لتشابو نظاـ الحكـ بيف البمديف وىو النظاـ الممكي الياشمي2 .ػ إلى جانب الجوار الجغرافي.
1ػ ً ا
أخوة وتحالؼ بيف
ػػ ّ
تجسدت العبلقات بقياـ اإلتحاد العربي الياشمي عاـ 1958ـ عف طريؽ معاىدة ّ
المممكة األردنية الياشمية ومممكة العراؽ  ،واعمف فييا الممؾ الحسيف بف طبلؿ تنازلو عف رئاسة اإلتحاد
ليكوف رئيسو ابف عمو الممؾ فيصؿ الثاني ممؾ العراؽ.
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س :ما الىناؼ التي سعى اإل تحان العربي الياشمي لتحقيقيا ؟
1ػ توحيد التمثيؿ السياسي الخارجي لمبمديف بسياسة واحدة قوية يكوف ليا مكانة وصوت مسموع في
المحافؿ الدولية.
2ػ إيجاد درع أمني قوي بتوحيد الجيش في البمديف ليكوف معيناً لؤلمة العربية  ،ويسيـ في الدفاع عف
قضاياىا وحقوقيا.

3ػ تنمية البمديف وتطويرىما بالمشاريع المشتركة بطريقة تكاممية تسيـ في دفع المسيرة التنموية في كبل
البمديف.

س  :عمؿ  :لـ يستمر اإل تحان العربي اليالشمي طكيالن .
بسبب اإلنقبلب العسكري الذي اطاح بالحكـ الممكي في العراؽ  ،واستشياد الممؾ فيصؿ الثاني في
 /14تمكز1958 /ـ.
ب .مشركع المممكة المتحنة عاـ 1972ـ :
جاءت فكرة ىذا المشروع بيف األردف وفمسطيف تجسيداً لفكر الممؾ الحسيف الداعي الى ضرورة الحفاظ

عمى حؽ الشعب الفمسطيني في أرضو.

س :أذكر أبرز بنكن مشركع المممكة العربية المتحنة عاـ 1972ـ.
تسمى المممكة األردنية الياشمية بعد اإلتحاد بإسـ ( المممكة العربية المتّحدة ).
ّ .1
تتكوف المممكة العربية المتّحدة مف الضفتيف الشرقية والغربية.
ّ .2
عماف العاصمة المركزية لممممكة العربية المتّحدة.
 .3تكوف ّ
 .4رئيس الدولة ىو الممؾ  ،ويتولّى السمطة التنفيذية المركزية ومعو مجمس وزراء مركزي  ،أما السمطة
التشريعية المركزية فتناط بالممؾ ومجمس يعرؼ بإسـ ( مجمس األمة ).

 .5تكوف السمطة القضائية منوطة بمحكمة مركزية عميا ،ولكؿ بمد محاكمو الخاصة بو.
ػػػ بالرغـ مف أف ىذا اإلتحاد لـ يكتب لو النجاح  ،إال أف طرحو يعد خطوة عممية لمتعاوف واإلتحاد
العربي ،ويعد دليبلً واضحاً عمى النيج الوحدوي لمممؾ الحسيف بف طبلؿ.
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ج ) مجمس التعاكف العربي عاـ  1989ـ :
س :بماذا يختمؼ ىذا المشركع عف المشاريع الكحنكية السابقة ؟
ضـ أربع دوؿ وىي  :األردف والعراؽ ومصر واليمف الشمالي مع إمكانية إنضماـ أي دولة
يختمؼ بأنو َّ
عمميا نحو سعي الدوؿ العربية لمتضامف والعمؿ المشترؾ  ،أما المشاريع
نموذجا
عربية أخرى  ،ويمثّؿ
ً
ً
السابقة التي إشترؾ فييا األردف في عيد الممؾ الحسيف فكانت ثنائية.
س :أذكر المشاريع الكحنكية العربية التي تزامنت مع انشاء مجمس التعاكف العربي.
1ػػ مجمس التعاوف الخميجي عاـ  1982ـ.

2ػ اإلتحاد المغاربي عاـ 1989ـ.

س :عمؿ  :أنتيى مجمس التعاكف العربي عاـ 1999ـ.
بسبب حرب الخميج الثانية عاـ 1999ـ الناتجة عف إجتياح العراؽ لمكويت.
.2العالقات الرننية الخارجية :
س :ما القضية التي ش ّكمت المحكر الساسي لمسياسة الخارجية الرننية ؟
القضية الفمسطينية  ،مف خبلؿ مايمي :
أ ػ حرص الممؾ الحسيف عمى دعـ القضية الفمسطينية في المحافؿ الدولية  ،وتأكيد التبلحـ المصيري
بيف الشعبيف األردني والفمسطيني  ،وتوثيؽ العبلقات األردف السياسية مع الدوؿ العربية.
ب ػ تقديـ الرعاية والحماية لممقدسات اإلسبلمية والمسيحية في القدس واعمارىا وصيانتيا والوقوؼ ضد
مخططات تيويدىا.
عنن مظاىر النكر الرنني في تحقيؽ التكازف العربي كحؿ الخالفات العربية في عين الممؾ
س ّ :
الحسيف.
عماف عاـ 1987ـ.
ٔ .عقد مؤتمر القمة العربي ( قمة الوفاؽ واإلتفاؽ ) ّ
 .2احتضاف المصالحة اليمنية عاـ 1999ـ.
 .3مساعيو في حؿ النزاع العراقي الكويتي عاـ 1999ـ ضمف البيت العربي.
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ومتطورة مع مختمؼ دوؿ العالـ.
 .4نجح األردف في إقامة عبلقات دبموماسية واسعة
ّ
 .5مشاركة األردف بمؤتمر السبلـ الدولي بجنيؼ  /سويس ار  /عاـ 1973ـ والذي نتج عنو فض النزاع
بيف مصر وسوريا مف جية واسرائيؿ مف جية أخرى.
 .6نجح األردف في إتخاذ الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة قرارىا رقـ  337والذي ينص عمى إدانة
إسرائيؿ َّ ،
وعد الصييونية صورة مف صور التمييز العنصري.

 .7مشاركة األردف عاـ 1991ـ في المؤتمر الدولي لمسبلـ في مدريد ( المبادرة اإلمريكية إلحبلؿ
السبلـ الدائـ في الشرؽ االوسط ).

وتـ اإلتفاؽ بينيما عمى أف يشتركا في مؤتمر
 .8ساد التقارب بيف األردف ومنظمة التحرير الفمسطينية َّ ،
السبلـ بوفد واحد برئاسة وزير الخارجية األردني.

 .9اسيمت السياسة الخارجية األردنية في إظيار مكانة األردف عمى المستوى العالمي بإمتبلكو مصداقية

دولية  ،واقامة عبلقات دبموماسية مع الكثير مف دوؿ العالـ  ،والدليؿ عمى ذلؾ بتوافد معظـ زعماء
عماف لحضور جنازة الممؾ الراحؿ الحسيف بف طبلؿ عاـ 1999ـ.
العالـ إلى ّ

وتوضيح المواقؼ العربية وخاصة فيما
19ػ نجاح األردف في إقامة عبلقات دبموماسية مع دوؿ العالـ
ّ
يتعمّؽ بالصراع العربي ػ ػ ػ اإلسرائيمي.
التوصؿ لعقد أتفاؽ عمى المسار الفمسطيني
التوصؿ لعقد أي إتفاؽ عمى المسار األردني قبؿ
11ػ عدـ
ّ
ّ
( عقد إتفاقية السبلـ األردنية ػ ػ ػ اإلسرائيمية عاـ 1994ـ ).
الفصؿ الرابع  :اإلنجازات السياسية في عين الممؾ عبناهلل الثاني ابف الحسيف :
أكالن  :حياتو كنشأتو :
عماف  39كانكف الثاني عاـ  1962ـ  ،وىو اإلبف األكبر
ػػ ولد الممؾ عبداهلل الثاني ابف الحسيف في ّ
وجو الممؾ الحسيف كممة لمشعب األردني بمناسبة مولده  ،وقاؿ فييا :
لمممؾ الحسيف بف طبلؿ  ،وقد ّ
" ولسوؼ ي كبر عبداهلل ويترعرع في صفوفكـ  ،وبيف أخوتو مف أبنائكـ وبناتكـ  ،وحيف يشتد بو العود
ويقوى لو الساعد سيذكر ذلؾ المقاء الخالد الذي لقي بو كؿ واحد منكـ بشرى مولده  ..... ،الخ ".
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ػ تمقّى الممؾ عبداهلل الثاني عمومو اإلبتدائية في الكمّية العممية اإلسبلمية في ع ّماف  ،وانتقؿ بعدىا إلى
ثـ الى مدرسة أيجمبروؾ وأكاديمية ديرفيمد في الواليات المتحدة
مدرسة سانت إدموند في إنجمت ار  ،ومف ّ

األمريكية إلكماؿ دراستو الثانوية  ،والتحؽ بأكاديمية ساندىيرست العسكرية في بريطانيا  ،ث َّـ تابع دراستو
في جامعة أكسفورد  ،وفي عاـ 1987ـ التحؽ بجامعة جورج تاوف في واشنطف  ،لدراسة الشؤوف

الدولية.

ػػ بدأ الممؾ عبد اهلل الثاني حياتو العسكرية في الجيش العربي األردني قائداً لسرية في كتيبة الدبابات

الممكية ( )17عاـ 1989ـ  ،وترقّى في صفوؼ القوات المسمّحة حتى أصبح قائداً لمقوات الخاصة
الممكية عاـ 1994ـ  ،حيث أعاد تنظيـ ىذه القوات وفؽ احدث المعايير العسكرية الدولية.

ػػ حظي جبللة الممؾ عبداهلل الثاني بمستوى ٍ
عاؿ مف التعميـ والتدريب ش ّكؿ الدافع القوي لديو لتمكيف

عبر جبللتو عف ذلؾ بقولو  " :طموحي ىو أف يحظى
مميز ،وقد ّ
أبناء شعبو مف الحصوؿ عمى تعميـ ّ
كؿ أردني بأفضؿ نوعية مف التعميـ  ،فاإلنساف األردني ميزتو اإلبداع  ،وطريؽ اإلبداع يبدأ بالتعميـ ".
س  :متى تكلّى الممؾ عبناهلل الثاني سمطاتو النستكرية ؟
 / 7شباط 1999 /ـ.
عبر فيو عف رؤيتو لتحقيؽ السالـ
س :ما اسـ الكتاب الذم قاـ الممؾ عبناهلل الثاني بتأليفو كالذم ّ
العانؿ كالشامؿ في المنطقة العربية ؟
فرصتنا األخيرة  :السعي نحو السبلـ في وقت الخطر.
س  :متى صنرت اإلرانة الممكية بتعييف سمك المير الحسيف بف عبناهلل كليان لمعين ؟
 / 2تموز 2999 /ـ.
عماف بتاريخ  / 28حزيراف 1994 /ـ  ،وتمقّى
ػػ ولد سمو األمير الحسيف بف عبداهلل ولي العيد في ّ
بعماف  ،والتحؽ بجامعة جورج تاوف  /الواليات المتحدة األمريكية  /لدراسة التاريخ
تعميمو الثانوي ّ
تخرج فييا عاـ 2916ـ.
الدولي /و ّ
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س :ما المبانرات اليانفة التي أطمقيا سمك المير الحسيف كلي العين ؟
لدعـ االطفاؿ الصـ وتأىيميـ.

 .1مبادرة سمع ببل حدود
 .2مبادرة حقّؽ

لتنمية ميارات الفرد والجماعة في مجاؿ التعاوف والعمؿ المشترؾ.

 .3مبادرة قصي

الطبية في المجاؿ الرياضي.
لتأىيؿ الكوادر ّ

س  :أذكر مشاركات سمك المير الحسيف كلي العين عمى الصعين النكلي.
 .1ترؤسو لجمسة مجمس األمف الدولي في نيساف 2915/ـ ،والتي كانت بعنواف صوف السبلـ واألمف
التطرؼ العنيؼ وتعزيز السبلـ ( .أصغر شخصية تترأس مجمس
الدولييف  :دور الشباب في مكافحة
ّ
األمف ).
عماف  ،وىو
 .2رعى فعاليات المنتدى العالمي لمشباب في آب عاـ 2915ـ الذي صدر عنو إعبلف ّ
األوؿ مف نوعو في مجاؿ السبلـ واألمف.
 .3دوره وجيوده في لفت أنظار العالـ لمدور الميـ لمشباب وذلؾ مف خبلؿ قياديتو إلستصدار قرار
تاريخي مف مجمس االمف رقـ ( )2259الذي يعد األوؿ مف نوعو خاص بالشباب واألمف والسبلـ.
ثانيان  :اإلنجازات السياسية الناخمية :
س :أذكر أبرز ما تحقّؽ مف إنجازات سياسية عمى المستكل الناخمي في عين الممؾ عبناهلل الثاني

ابف الحسيف.

 .1إنشاء محكمة دستورية بوصفيا جية قضائية مستقمة لمرقابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة وتفسير
النصوص الدستورية.
 .2تأسيس ىيئة مستقمة لئلش ارؼ عمى اإلنتخابات وادارتيا  ،بإسـ الييئة المستقمّة لؤلنتخاب.
 .3إعادة النظر بالقوانيف الناظمة لمعمؿ السياسي وفي مقدمتيا قوانيف اإلنتخاب واألحزاب السياسية
واإلجتماعات العامة والمطبوعات.
 .4قانوف البلمركزية  :صدرت اإلرادة الممكية السامية ،في  16كانكف الكؿ عاـ 2915ـ بالمصادقة
بناء عمى ما قرره مجمسا األعياف والنواب  ،والذي يقوـ عمى انتخاب " مجمس
عمى قانوف البلمركزية ً
المحافظة " في محافظات المممكة كافة.
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كضح المقصكن بكؿ مف اآلتي :
سّ :
1ػػ المحكمة النستكرية :
ىيئة قضائية مستقمة أنشئت عاـ 2911ـ تتألؼ مف مجموعة مف القضاة مدتيا ست سنكات غير قابمة
لمتجديد  ،تختص بالرقابة عمى دستورية القوانيف وتكوف أحكاميا نيائية وممزمة لمسمطات جميعيا.
2ػػ مجمس المحافظة :
عيف الحكومة ما
بناء عمى قانوف البلمركزية ينتخب في كؿ محافظة أعضاء مجمس لممحافظة عمى أف ت ّ
ً
نسبتو  %25مف أعضاء ىذا المجمس.
ثالثان  :الكراؽ النقاشية لجاللة الممؾ عبناهلل الثاني :
س :عمؿ  :حرص الياشميكف منذ تأسيس النكلة الرننية عمى التكاصؿ مع أبناء الشعب الرنني.
مف أجؿ دعـ مشاركة المواطف الفاعمة في عممية صنع القرار ( المواطنة الفاعمة ) وتطوير الحياة
الديمقراطية وتجديد أسس العدالة والمساواة تحقيقًا لممبادئ التي جاءت مف أجميا النيضة العربية الحديثة
التي قادىا الياشميوف.
س :عمؿ  :إصنار الممؾ عبناهلل الثاني مجمكعة مف الكراؽ النقاشية.
1ػ ليكوف المواطف شري ًكا في صنع القرار.
ال لمسيرة اإلصبلح الشاممة.
2ػ إستكما ً
3ػ لتواصؿ الممؾ المباشر مع ابنائو وبناتو.
4ػ ألنضاج الديمقراطية وضماف نجاحيا.
5ػ ل تحفيز المواطنيف لمدخوؿ في حوار بناء حوؿ القضايا الميمة والمشاركة الشعبية في عممية صنع
القرار ( المواطنة الفاعمة ).

28
سرُفيُتاريخُاألرن
المُي ّ

إعنانُاألستاذُُ:قيصرُصالحُالغرايبة

المتجننة :
الكرقة النقاشية الكلى  :مسيرتنا نحك بناء النيمقراطية
ّ
س  :ما الممارسات اإلجتماعية التي نعت لترسيخيا الكرقة النقاشية لتجذير النيمقراطية ؟
.1احتراـ اآلراء  :إف أساس العبلقة بيف األردنييف و األردنيات ىو وحدتيـ والمساواة بينيـ بغض النظر
عف العرؽ واألصؿ أو الديف  ،وتفيّـ آ ارء اآلخريف وقبوؿ اإلختبلؼ وىو أعمى درجات اإلحتراـ.
.2المكاطنة ترتبط بصكرة رئيسة بممارسة كاجبات المساءلة  :أ ّكد جبللة الممؾ عبداهلل الثاني عمى
أىمية إخراط المواطف في بحث القضايا والق اررات مف غير قيود  ،ودعاىـ إلى محاورة المرشحيف ،

يتقدـ ىؤالء المرشحوف ببرامج عممية تستجيب إلحتياجات المواطنيف.
ومتابعة أدائيـ  ،وأف ّ
تنوع اآلراء والمعتقدات والثقافات في األردف ىو عنصر قوة
.3اإلختالؼ في الرأم ال يعني الفرقة  :إف ّ
وليس عنصر ضعؼ  ،وعندما يترّكز اإلختبلؼ عمى اإلحتراـ فإنو يؤدي إلى الحوار  ،وىو جوىر
الديمقراطية.

 .4أفران المجتمع جميعيـ شركاء في بذؿ التضحيات كتحقيؽ المكاسب  :تكوف الشراكة بيف أفراد
تحمؿ المسؤولية تجاه الوطف في الظروؼ الصعبة  ،والتساوي في
المجتمع عمى أساس التساوي في ّ
فرص تحقيؽ المكتسبات في أوقات اإلزدىار.

الكرقة النقاشية الثانية  :تطكير نظامنا النيمقراطي لخنمة جميع الرننييف :
ػ تناولت عدة محاور لمتابعة المسيرة الديمقراطية والوصوؿ إلى نيج حكومات برلمانية فاعمة.
بينيا الممؾ عبناهلل الثاني مف اجؿ تطكير كتعميؽ الكصكؿ إلى نيج الحككمات
س :ما الخطكات التي ّ
البرلمانية الفاعمة ؟
1ػ الحاجة الى بروز أحزاب وطنية فاعمة قادرة عمى التعبير عف مصالح المجتمعات المحمية وأولياتيا
وىموميا ضمف برامج وطنية قابمة لمتطبيؽ.
2ػ تطوير عمؿ الجياز الحكومي عمى أسس المينية والحياد بعيداً عف تسيس العمؿ.
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عنن المبانئ الراسخة لمنيج اإلصالحي في الرنف كما أ ّكن عمييا جاللة الممؾ عبناهلل الثاني في
سّ :
نطكر نظامنا النيمقراطية مف كجية نظر جاللة الممؾ عبناهلل
الكرقة النقاشية الثانية  ،أك س  :كيؼ ّ

الثاني ؟

التعددية السياسية.
1ػ اإللتزاـ بمبدأ ّ
2ػ صوف حقوؽ األقميات.
3ػ اإلستمرار في تطوير مبدأ الفصؿ والتوازف بيف السمطات وآليات الرقابة مف إجؿ نظاـ ديمقراطي سميـ.
4ػ تقوية مؤسسات المجتمع المدني.
5ػ توفير فرصة عادلة لمتنافس السياسي.
6ػ اإلستمرار في حماية حقوؽ المواطنيف التي كفميا الدستور.

المتجننة :
الكرقة النقاشية الثالثة  :أنكار تنتظرنا لنجاح نيمقراطيتنا
ّ
نكه إلييا الممؾ عبناهلل الثاني  ،أذكر
س :شممت الكرقة النقاشية الثالثة مجمكعة مف المحاكر كما ّ
ىذه المحاكر.
التحوؿ الديمقراطي وارساء نيج الحكومات البرلمانية ،
1ػ المحكر الكؿ  :القيـ الضرورية إلنجاز
ّ
التعددية  ،والتسامح  ،وسيادة القانوف  ،وتعزيز مبادئ الفصؿ والتوازف بيف السمطات إضافة إلى
كأىمية ّ
يعبر عف رأي سياسي بفرصة عادلة لمتنافس عبر
حماية حقوؽ المواطنيف جميعاً  ،وتأميف كؿ طيؼ ّ
صناديؽ اإلقتراح.

2ػ المحكر الثاني  :المتطمبات الجوىرية لمجمع بيف الو ازرة والنيابة لموصوؿ إلى الحكومات البرلمانية ،

تطورة مف الضوابط العممية لمبادئ الفصؿ والتوازف بيف السمطات وآليات الرقابة ،
كوجود منظومة م ّ
وتطوير عمؿ الجياز الحكومي ليصبح أكثر مينية وحياداً بعيداً عف تسييس األداء  ،ليكوف مرجعاً

موثوقاً لممعرفة والمساندة الفنية والمينية لدعـ وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار.
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جميعا  ،ابتداء بتطوير عدد منطقي
3ػ المحكر الثالث  :األدوار المنتظرة مف أطراؼ العممية السياسية
ً
توجيات
مف األحزاب السياسية الرئيسة ذات القواعد الم ّمتدة عمى مستوى الوطف  ،لتعكس مختمؼ ّ
األطياؼ السياسية  ،ولتسيـ ىذه األحزاب في تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية وتجذيرىا  ،والتزاميا

وتبني السياسات ذات األولوية  ،وبرامج وطنية واضحة ،
التقيد بالمبادئ المشتركة ّ ،
بالعمؿ الجماعي  ،و ّ
ونظـ عمؿ مينية  ،وتطوير برامج قوية مبنية عمى سياسات واضحة تستجيب إلى تطمّعات المواطنيف

ومرور بمجمس النواب ال بد لمنائب مف أف يسعى لخدمة الصالح العاـ ويوازف بيف مسؤولية
ًا
وىموىـ ،
البناءة  ،وفيما يخص رئيس الوزراء ومجمس الوزراء نيؿ الثقة النيابية والحفاظ عمييا ووضع
المعارضة ّ
وتبني نيج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمتو قوالً وفعبلً.
معايير لمعمؿ الحكومي ّ ،
س :ل ّخص أبرز المياـ المطمكبة مف اطراؼ العممية السياسية.
اإلجابة كما وردت في المحور الثالث ( السؤاؿ السابؽ ).
كضح نكر الممكية الياشمية في نجاح النيمقراطية الرننية.
سّ :
 .1المحافظة عمى دور الممؾ بصفتو قائداً موحداً يحمي مجتمعنا مف اإلنزالؽ نحو أي استقطاب ،
وحماية القيـ األردنية األصيمة.

 .2ستبقى الممكية كما أرادىا الياشميوف صوت األردنييف جميعاً  ،مدافعة عف حقوقيـ في المجتمع.
 .3ستعمؿ عمى حماية المنظومة الوطنية لمعدالة والنزاىة  ،عف طريؽ التحسيف المستمر والعمؿ
الدؤوب.
التميز واإلبداع عف طريؽ دعـ
4ػ ستستمر الممكية في نشر الثقة بقدرة األردنييف واألردنيات عمى
ّ
وتبني المبادرات الريادية  ،وتقدير الجيود الفردية واإلنجازات اإلستثنائية.
قصص النجاح ّ
5ػ ستبقى أوؿ المدافعيف عف قضايا الوطف وأمف األردف القومي وبقاء مؤسسة الجيش واألجيزة األمنية
والقضائية والمؤسسات الدينية مستقمّة ومحايدة وغير مسيسة.
6ػ ستبقى حامية لمتراث الديني والنسيج اإلجتماعي.
7ػ المواطف المبنة األساسية في بناء النظاـ الديمقراطي في األردف  ،فعميو البحث المستمر عف الحقيقة ،
ومتابعة القضايا الوطنية  ،واإلطبلع عمى تفاصيميا  ،وأف تكوف ىذه المعرفة مبنية عمى الحقائؽ ،
وليس عمى اإلنطباعات واإلشاعات  ،واقتراح األفكار والحموؿ البديمة.
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الكرقة النقاشية الرابعة  :نحك تمكيف نيمقراطي كمكاطنة فاعمة :
ػػ رّكز جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في ىذه الورقة عمى المواطنة الفاعمة ألف ليا آثار إيجابية في
المشاركة السياسية.

س :ما أسس المكاطنة الفاعمة كما ل ّخصيا الممؾ عبناهلل الثاني في ىذه الكرقة النقاشية ؟
1ػ حؽ المشاركة.
2ػ واجب المشاركة.
بالسممية واإلحتراـ المتبادؿ.
3ػ مسؤولية المشاركة الممتزمة
ّ
س  :تعمؿ أسس المكاطنة الفاعمة عمى تعزيز جممة مف المبانئ  ،أذكر ىذه المبانئ.
الحيز العاـ المتاح لمتعبير الحر
1ػ اإلنخراط في الحياة السياسية حؽ لكؿ مواطف  ،مع وجوب حماية ّ
عف اآلراء السياسية المختمفة.
يتحمؿ جزءاً مف ىذه
2ػ المشاركة السياسية في جوىرىا تش ّكؿ مسؤولية وواجباً  ،فعمى كؿ مواطف أف
ّ
بمجرد القياـ
المسؤولية بإختيار صورة المستقبؿ التي ننشدىا لؤلجياؿ القادمة  ،وواجب المواطف ال ينتيي
ّ
بالتصويت في اإلنتخابات  ،بؿ يجب المشاركة في الحياة المدنية والسياسية مف خبلؿ الترويج لقضية

التطوع في نشاط مدني أو اإلنضماـ لحزب سياسي.
ميمة أو
ّ
منا ما يتعمؽ بكيفية اإلنخراط في
3ػ المشاركة الفاعمة في الحياة السياسية ترتّب مسؤوليات عمى كؿ فرد ّ
العمؿ السياسي ،وتوجد أربع ممارسات ديمقراطية يترتّب عمى كؿ المواطنيف اإليماف بيا حتى تزدىر
الحياة السياسية  ،وىي :

أ ػ إحتراـ الرأي اآلخر.
وتبني الحوار والحموؿ الوسط ورفض العنؼ.
ب ػ اإلنخراط الفاعؿ ّ
ج ػ الشراكة في التضحيات والمكاسب.
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التحكؿ النيمقراطي  :الىناؼ  ،المنجزات ،كالعراؼ السياسية :
الكرقة النقاشية الخامسة  :تعميؽ
ّ
س  :أذكر محطات اإلنجاز التشريعي كالمؤسسي التي حقّقيا الرنف لمحفاظ عمى زخـ مسيرتو

اإلصالحية.

أ .محطات اإلنجاز التشريعي :
رسخت مبادئ الفصؿ والتوازف بيف السمطات وتعزيز الحرّيات.
1ػ إقرار تعديبلت دستورية ّ
2ػ إستحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة.
3ػ إنجاز حزمة جديدة مف التشريعات الناظمة لمحياة السياسية.
التقدـ النوعي الذي أحرزه مجمس النواب في تطوير نظامو الداخمي ليكوف أكثر فاعمية.
4ػ ّ
ب .محطات اإلنجاز المؤسسي :
1ػ إنشاء محكمة دستورية تختص بتفسير نصوص الدستور والرقابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة بما
يضمف إحتراـ حقوؽ المواطنيف جميعاً وحرياتيـ وفقاً لمدستور.
2ػ إستحداث ىيئة مستقمة لئلنتخاب نالت اإلحتراـ والتقدير داخؿ األردف وخارجو  ،لدورىا الرائد في
ضماف نزاىة اإلنتخابات النيابية والبمدية وشفافيتيا.
كضحتيا الكرقة النقاشية الخامسة ؟
س  :ما الىناؼ التى يسعى الممؾ عبناهلل الثاني لتحقيقيا كما ّ
1ػ تطوير القوانيف السياسية الرئيسة.
2ػ تطوير اداء القطاع العاـ والحكومي.
3ػ تحقيؽ دور فاعؿ لؤلحزاب.
4ػ اإلستمرار في بناء قدرات السمطة القضائية  ،وقياـ المؤسسات المجتمع المدني  ،ومف ضمنيا
الجامعات ومراكز الدراسات  ،إضافة إلى القياـ بدور أكبر في اإلسياـ في إنتاج أفكار وأبحاث تقدـ
لمتحديات التي تواجييا المممكة.
حموالً
ّ
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ثالثان  :اإلنجازات السياسية الخارجية :
س :اذكر أبرز اإلنجازات السياسية الخارجية التي حقّقيا الرنف بفضؿ النكر الذم قاـ بو الممؾ

عبناهلل الثاني في نعـ القضايا العربية كالنكلية.

 .1دعـ حؽ الشعب الفمسطيني في العودة إلى أرضو  ،واقامة الدولة الفمسطينية المستقمّة وعاصمتيا
المقدسات اإلسبلمية والمسيحية والدفاع عنيا.
القدس  ،وتأكيد أىمية ّ

.2إبراز صورة اإلسبلـ السمحة في المحافؿ الدولية كافة  ،واعبلف رسالة عماف في عاـ 2994ـ ،
التطرؼ واإلرىاب.
لئلسياـ في محاربة
ّ
 .3المشاركة الفاعمة في المؤتمرات والمقاءات الدولية لمدفاع عف القضايا العربية  ،والوقوؼ الى جانب
الدوؿ العربية لممحافظة عمى أمنيا واستقرارىا  ،وحؿ القضايا العربية ضمف البيت العربي.
 .4عضوية األردف في األمـ المتحدة تخمّميا عضوية غير دائمة في مجمس األمف الدولي في األعواـ

(1964ـ 1982،ـ 2914 ،ـ )  ،وترؤس األردف مجمس األمف الدولي في المدة ما بيف ( 2914ػػػ
 2916ـ ).
التحديات السياسية واألمنية واإلقتصادية التي يمر بيا األردف في المقاءات الدولية والمؤتمرات
 .5إبراز
ّ
العالمية.
س :عمؿ  :إعالف رسالة عماف عاـ 2994ـ.
التطرؼ واإلرىاب.
إلبراز صورة اإلسبلـ السمحة في المحافؿ الدولية  ،ولئلسياـ في محاربة
ّ
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الكحنة الثالثة  :الرنف كالقضية الفمسطينية
الفصؿ الكؿ  :القكات المسمحة الرننية ػػػ الجيش العربي ػػػ كالقضية الفمسطينية :
أكالن  :النكر الرنني في نعـ المقاكمة الفمسطينية :

س :ما الينؼ القكمي الذم انشئت مف أجمو القكات المسمّحة الرننية ؟

الدفاع عف القضايا العربية بمشاركتو الفاعمة في الحروب العربية ػ ػ اإلسرائيمية عمى أرض فمسطيف والدوؿ

العربية المجاورة دفاعاً عف فمسطيف وعف القدس بشكؿ خاص.

س  :اذكر أبرز مكاقؼ الرننييف في نعـ الصمكن الفمسطيني المقاكـ.
أ ) إجتماع أبناء األردف في مؤتمر قـ ( قرية في إربد ) عاـ ٕٓ ٔ2ـ  ،قرروا فيو مياجمة المستعمرات
الصييونية في منطقة بيساف ،وقد أدى ىجوميـ الى إستشياد عدد مف المناضميف كاف بينيـ الشيخ كايد
مفمح العبيدات  ،وىو أوؿ شييد أردني عمى أرض فمسطيف.
ب ) مشاركة أبناء االردف في عمميات الكفاح المسمّح في فمسطيف منذ بدايات الثورة الفمسطينية  ،عمى

الرغـ مف منع القوات البريطانية مئات المتطوعيف األردنييف مف عبور حدود شرؽ االردف بإتجاه فمسطيف.

ج ) مياجمة العديد مف األردنييف معسكرات القوات البريطانية في األردف وآلياتيـ وخطوط إمدادىـ لمتأثير
في بريطانيا لتعديؿ موقفيا تجاه فمسطيف.
ن ) قياـ العديد مف المظاىرات والمسيرات المؤيدة لمثورات الفمسطينية في انحاء المدف األردنية جميعيا
عماف والسمط عامي  1928ك 1936ـ.
كما حدث في مدف ّ
ق ) إنعقاد العديد مف اإلجتماعات الداعمة لممقاومة الفمسطينية مثؿ

إجتماع الحصف في إربد

عاـ 1929ـ  ،الذي نتج عنو نقد السياسية البريطانية الداعمة لمييود  ،ودعا فيو المجتمعوف إلى جمع
التبرعات والمسارعة إلى إمداد المناضميف الفمسطينيف بالماؿ والسبلح.
كبيف مكقؼ العرب منيا.
س  :ما التكصيات التي ّ
قنمتيا ىيئة المـ المتحنة لحؿ قضية فسطيف ؟ ّ
المتضمف تقسيـ فمسطيف بيف العرب والييود والذي
أصدرت قرار التقسيـ رقـ ( )181عاـ 1947ـ  ،و
ّ

رفضو العرب  ،وترتّب عميو إشتداد المقاومة الفمسطينية  ،وقياـ حرب عاـ  1948ـ وما تبعو مف
حرب حزيراف عاـ  1967ـ ومعركة الكرامة عاـ  1968ـ وحرب تشريف ( رمضاف ) عاـ 1973ـ ،
وغزو إسرائيؿ جنوب لبناف عاـ  1982ـ.
كضح المقصكن بكاين مفمح العبينات.
سّ :
ىو أحد المناضميف األردنييف  ،وىو أوؿ شييد أردني عمى أرض فمسطيف.
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كضح المقصكن بق ارر التقسيـ.
سّ :
المتضمف تقسيـ فمسطيف بيف العرب والييود والذي رفضو
قرار صادر عف األمـ المتحدة عاـ 1947ـ
ّ
العرب  ،وترتّب عميو إشتداد المقاومة الفمسطينية  ،وقياـ حرب عاـ  1948ـ وما تبعو مف حرب

حزيراف عاـ  1967ـ ومعركة الكرامة عاـ  1968ـ وحرب تشريف( رمضاف ) عاـ 1973ـ  ،وغزو
إسرائيؿ جنوب لبناف عاـ  1982ـ.
ثانيان  :حرب فمسطيف عاـ 1948ـ ( النكبة ) :

بيف الكضاع في فمسطيف قبيؿ حرب  1948ـ.
سّ :
ػػ أعمنت بريطانيا إنسحابيا مف فمسطيف في  15آيار عاـ 1948ـ عمى إثر إصدار مجمس األمف قرار
التقسيـ رقـ ( )181الذي رفضو العرب وأّيده الييود ،وكانت النتيجة إندالع الحرب بيف العرب والييود.
ػػ وضع العرب خطة عسكرية لمدخوؿ إلى فمسطيف مف اإلتجاىات كافة وكاف عمى الجيش العربي األردني
التقدـ نحو محوري جسر األمير محمد ( داميا ) وجسر الممؾ حسيف  ،لموصوؿ إلى القدس والسيؿ
ّ
الساحمي وحماية ىذه المناطؽ.
س  :ما المقصكن بمعركة القنس ؟
مف أشير المعارؾ التي خاضيا الجيش األردني في حرب عاـ 1948ـ وفييا حافظ الجيش العربي عمى
المقدسات اإلسبلمية وقتؿ وأسر عدد كبير مف جنود العدو اإلسرائيمي وتدمير
القدس الشرقية وحماية ّ
بعض االحياء الييودية.
بيف أىمية معركة القنس التي خاضيا الجيش الرنني في حرب عاـ 1948ـ.
سّ :
المقدسات اإلسبلمية
.1إبقاء القدس الشرقية وما جاورىا مف االحياء العربية بأيدي العرب وحماية ّ

والمسيحية.

 .2قتؿ ما يزيد عمى  399جندي مف العدو اإلسرائيمي.
 .3أسر عدد كبير مف القوات اإلسرائيمية  ،وتدمير بعض االحياء الييودية.

س  :سـ المعارؾ التي خاضيا الجيش العربي الرنني في حرب عاـ 1948ـ.

معركتا المطركف كباب الكان في آيار عاـ 1948ـ.
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س  :ما أىمية مكقعة باب الكان في معارؾ الجيش العربي ال رنني في حرب 1948ـ ؟
1ػ ش ّكؿ موقع باب الواد أىمية عسكرية عظيمة  ،حيث يعد مفتاح مدينة القدس  ،لذا ىاجـ الييود في

 25آيار عاـ 1948ـ مواقع الكتيبة الرابعة األردنية.

2ػ كاف يقود الكتيبة الرابعة األردنية حابس المجالي بقصد إستيبلء عمى باب الواد والمطروف لفتح الطريؽ
تصدت الكتيبة ليذا اليجوـ وفتحت نيراف إسمحتيا ولـ يستطع العدو إلى الوصوؿ إلى
إلى القدس  ،وقد ّ
أىدافو وتراجع ميزوماً  ،وخمّؼ وراءه عدداً كبي اًر مف القتمى والمعدات.

المدمرة والصالحة
3ػ زار الممؾ عبداهلل االوؿ ابف الحسيف ميداف المعركة  ،وشاىد االسمحة واالليات
ّ
لمعدو فشكر المقاتميف واثنى عمى شجاعتيـ  ،وأطمؽ عمى ىذه الكتيبة إسـ الكتيبة الرابحة.
كضح نتائج حرب عاـ 1948ـ.
سّ :
1ػ خسارة الجيوش العربية.

2ػ إحتبلؿ إسرائيؿ أجزاء مف فمسطيف بإستثناء الضفة الغربية التي حافظ عمييا الجيش العربي.
3ػ لجوء عدد مف الفمسطينييف إلى األردف.
س  :ما أسباب ىزيمة العرب في ىزيمة حرب عاـ 1948ـ.

1ػ غياب التنسيؽ بيف قيادات الجيوش العربية.

تفوقت فيو القوات اإلسرائيمية بصورة واضحة.
2ػ نقص التدريب والتسمّيح لدى العرب وىو الجانب الذي ّ
ثالثان  :حرب حزيراف عاـ 1967ـ ( النكسة ) :
س  :ما أسباب حرب حزيراف عاـ 1967ـ ؟

 .1إغبلؽ مصر لمضائؽ تيراف عمى البحر األحمر في وجو المبلحة اإلسرائيمية.
التوسع عمى حساب الدوؿ المجاورة لفمسطيف.
 .2رغبة إسرائيؿ في
ّ
تخوؼ إسرائيؿ مف تنامي القوة العسكرية العربية.
ّ .3
 .4رغبة إسرائيؿ في السيطرة عمى مياه نير األردف.

كضح مجريات حرب عاـ 1967ـ.
سّ :
شنت إسرائيؿ ىجوماً مباغتاً عمى مصر وسوريا واألردف في الخامس مف حزيراف عاـ 1967ـ
1ػ ّ
تفوؽ سبلح الجو اإلسرائيمي.
ّ
الجوية لمدوؿ العربية الثبلث  ،وترتّب عمى ذلؾ ّ
فدمرت القوة ّ
2ػ اصبحت القوات العربية مف غير غطاء جوي.
3ػ ظير خمؿ واضح في سير العمميات العسكرية العربية وحققّت إسرائيؿ نص اًر سريعاً.
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عنن نتائج حرب عاـ 1967ـ؟
سّ :
 .1إستيبلء إسرائيؿ عمى الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وىضبة الجوالف.
 .2نزوح اعداد كبيرة مف الفمسطينييف إلى األردف.

 .3وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في الدوؿ العربية المشاركة.
 .4إنييار اإلقتصاد العربي وتوقّؼ التنمية وانخفاض اإلستثمارات المالية والعربية واالجنبية.

 .5شيوع حالة مف اليأس واإلحباط وخيبة األمؿ لدى الدوؿ العربية بصورة عامة ودوؿ المواجية بصورة

خاصة.

رابعان  :معركة الكرامة عاـ 1968ـ :

تحكؿ ميمة في الصراع العربي اإلسرائيمي بعن عاـ 1967ـ.
فسر :تعن معركة الكرامة نقطة ّ
سّ :
ألف الجيش العربي األردني احرز أوؿ نصر عربي عمى الجيش اإلسرائيمي الذي حاوؿ العبور إلى األردف

في  /21آذار1968 /ـ.

س  :ما أسباب معركة الكرامة  21اذار  1968ـ ؟

شنت إسرائيؿ ىجوماً عسكرياً مفاجئاً عمى األراضي األردنية بقوة عسكرية مدعومة بسبلح الجو والمدفعية
ػػػ ّ
 ،وكاف اليدؼ مف اليجوـ تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ.
س  :ما أسباب معركة الكرامة عاـ  1968ـ ؟
أ ) تدمير الجيش العربي األردني.

ب ) إحتبلؿ المرتفعات الغربية مف األردف وسعياً منيا إلى تحطيـ الروح المعنوية في نفوس القوات
المسمّحة والشعب األردني.

ج ) العمؿ عمى تدمير اإلقتصاد الز ارعي في وادي األردف.
ػػػ كاف اليجكـ اإلسرائيمي عمى الرنف عمى أربعة محاكر ىي :
 .1المثمّث المصري عف طريؽ جسر األمير محمد ( جسر داميا ).
 .2مثمّث الشونة الجنوبية ػ ػ السمط عف طريؽ جسر الممؾ الحسيف.
عماف ػ ػ الشونة عف طريؽ جسر األمير عبداهلل.
 .3مثمّث ّ
 .4غور الصافي بإتجاه طريؽ الكرؾ.
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قيـ نكر القكات المسمحة ال رننية في معركة الكرامة عاـ 1967ـ.
سّ :
قدـ الجيش األردني اروع
لقد وقفت القوات األردنية المسمّحة الباسمة لمقوات الصييونية بالمرصاد  ،اذ ّ
البطوالت في الدفاع عف حمى الوطف العزيز  ،ما اضطر إسرائيؿ ألوؿ مرة في تاريخيا العسكري أف
تطمب وقؼ إطبلؽ النار  ،إال أف الممؾ الحسيف ػ ػ رحمو اهلل ػ ػ رفض ما داـ يوجد جندي إسرائيمي واحد
شرؽ النير  ،وىكذا أجبرت القوات المعتدية عمى اإلنسحاب.
بيف أبرز نتائج معركة الكرامة عاـ 1968ـ.
سّ :
 1ػػ النتائج العسكرية كالسياسية :
لقد حممت معركة الكرامة معاني البطولة والشجاعة لمقيادة الياشمية والقوات المسمّحة األردنية التي حققّت
النصر ،فكانت النتيجة :
1ػ ىزيمة الجيش اإلسرائيمي عمى يد الجيش العربي األردني وانسحابو مف أرض المعركة.
بل و( )459جريحاً.
2ػ حيث بمغت خسائره ( )259قتي ً

3ػ باإلضافة إلى تدمير عدد كبير مف اآلليات والمعدات التي ترؾ بعضيا عمى أرض المعركة.
شييدا و ( )198جرحى.
قدـ الجيش العربي األردني ( ) 86
4ػ ّ
ً
س  :مف قائؿ النص اآلتي  ،كما المناسبة ؟
" ككانت السكن تربض في الجنبات عمى اكتاؼ السفكح كفكؽ القمـ في ينىا القميؿ مف السالح
كتفجر زئير االسكن  :اهلل اكبر ".
كالكثير مف العزـ  ،كفي قمكبيا العميؽ مف اإليماف باهلل كالكطف،
ّ
المغفور لو الممؾ الحسيف بف طبلؿ  ،بمناسبة إنتصار الجيش العربي األردني في معركة الكرامة.
2ػػ النتائج المعنكية :
س  :ما اآلثار النفسية الميمة التي تركتيا معركة الكرامة ؟
أ ػ تمثّمت برفع المعنويات اإلنساف العربي عامة  ،واألردني خاصة واعادة الثقة بنفسو.

التفوؽ العسكري إلسرائيؿ ومقولة
ب ػ أدى فشؿ الجيش اإلسرائيمي في تحقيؽ مقاصده إلى تحطيـ أسطورة ّ
" الجيش الذي ال يقير " .
خامسا  :حرب تشريف رمضاف عاـ 1973ـ :
ن
س  :ما أسباب حرب تشريف ( رمضاف ) عاـ  1973ـ ؟

قررت مصر وسوريا إستعادة األراضي التي إحتمتيا إسرائيؿ في حرب حزيراف عاـ 1967ـ َّ
فأعدتا خطة
ّ
عسكرية لمقياـ بيجوـ مفاجئ في السانس مف تشريف أكؿ عاـ 1973ـ ( 19رمضاف 1393ق )
مستغمة إحتفاؿ إسرائيؿ بأعيادىا.
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بيف نكر كؿ مف القكات المسمّحة المصرية كالسكرية كال رننية في حرب تشريف ( رمضاف ) عاـ
سّ :
1973ـ.
.1القكات المصرية :

استطاعت القوات المصرية تدمير تحصينات خط بارليؼ الذي اقامتو إسرائيؿ بينيا وبيف مصر بعد
إحتبلليا سيناء.

2ػ القكات السكرية :
تدخؿ مجمس األمف لوقؼ
أستطاعت القوات السورية إجتياح المواقع اإلسرائيمية في ىضبة الجوالف  ،ولكف ّ
القتاؿ  ،واصدار ق ارره رقـ ( )338بعودة األطراؼ المتحاربة الى حدود عاـ 1967ـ  ،أدى إلى وقؼ
الحرب.
 .3القكات الرننية ( الجيش العربي ) :

المدرع األربعيف عمى منع إسرائيؿ مف تعزيز قواتيا عمى الجبيتيف
لقد عممت القوات األردنية عبر المواء
ّ
السورية والمصرية  ،ومنعت إسرائيؿ مف االلتفاؼ حوؿ الجناح األيسر لمقوات السورية  ،وحماية

العاصمة دمشؽ  ،وذلؾ عف طريؽ تأميف القوات األردنية الحماية لمحور درعا ػ دمشؽ  ،وأسيمت القوات
األردنية يالتعاوف والتنسيؽ مع القوات العراقية في منع إسرائيؿ مف تطوير عممياتيا اليجومية.
س  :ما المقصكن بخط بارليؼ ؟
تحصينات دفاعية أقامتيا إسرائيؿ عمى طوؿ الساحؿ الشرقي لقناة السويس  ،بعد حرب عاـ 1967ـ ،
وسمي الخط بذلؾ اإلسـ نسبة إلى القائد العسكري اإلسرائيمي حاييـ
لمنع عبور أي قوات مصرية إلييا ّ ،
بارليؼ.
الفصؿ الثاني  :القنس كالياشميكف
جيودا كبيرة في سبيؿ الدفاع عف فمسطيف بالوقوؼ إلى الشعب الفمسطيني
وشعبا
ً
ػػػ بذؿ األردف قيادةً
ً
لمحصوؿ عمى حقوقو المشروعة واقامة دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس.
أكالن  :مكقؼ الشريؼ الحسيف بف عمي :

س  :مف قائؿ النص اآلتي  " :ال أقبؿ إال أف تككف فمسطيف لىميا العرب كال أقبؿ بالتجزئة ،كال أقبؿ

باإل نتناب ".

الشريؼ الحسيف بف عمي.
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س  :ما المقصكن بكثيقة البيعة لمشريؼ الحسيف بف عمي؟
قدميا عاـ 1924ـ وفد مف وجياء وكبار الشخصيات الفمسطينية لمشريؼ الحسيف بف عمي في
وثيقة ّ
منزلو  ،أعمنوا فييا والءىـ لمشريؼ الحسيف بف عمي.
فسر  :كقّع الشعب العربي في فمسطيف عاـ 1924ـ عمى كثيقة البيعة لمشريؼ الحسيف بف عمي.
سّ :
إيمانا بصدؽ نواياه إتجاه قضايا األمة واخبلصو ليا  ،وحرصو عمى مقدساتيا في القدس.
ً
فسر  :نفي الشريؼ الحسيف بف عمي إلى قبرص.
سّ :
بسبب رفضو لممشاريع والمخططات والمساومات البريطانية التي ال تقود إلى دولة عربية واحدة شاممة

يفرط بحقوؽ األمة اإلسبلمية
لؤلقطار العربية كميا وفي مقدمتيا فمسطيف لذلؾ ّ
فضؿ النفي عمى أف ّ
المقدسة.
والعربية  ،أو بأي شبر مف أراضييا ّ
س  :أيف تكفي الشريؼ الحسيف بف عمي ؟ كأيف نفف ؟

عماف ٖٔ ٔ2ـ  ،ودفف في رحاب المسجد األقصى المبارؾ بناء عمى وصيتو.
توفي في ّ
ثانيان  :مكقؼ الممؾ عبناهلل الكؿ ابف الحسيف ( شيين االقصى ) :

ػػػ سار الممؾ عبداهلل األوؿ عمى نيج والده الشريؼ الحسيف إتجاه قضية الياشمييف المركزية قضية
فمسطيف والقدس وكاف مف أشد اعداء الحركة الصييونية واطماعيا في فمسطيف.
كضح أبرز مكاقؼ الممؾ عبناهلل الكؿ ابف الحسيف إتجاه فمسطيف بشكؿ عاـ كالقنس بشكؿ
سّ :
خاص.

 .1دعوة الممؾ عبداهلل األوؿ العرب إلى عدـ التعامؿ مع الييود أو بيعيـ عقا اًر أو أي أرض ليـ بوصفيـ

محتميف  ،وكاف يدعوىـ إلى دعـ صندوؽ األمة الفمسطيني.

 .2مقاومة الممؾ عبداهلل المؤسس دعوات تقسيـ فمسطيف ومشاريعيا منذ بداية األربيعنيات مف القرف
العشريف.
 .3دفاع الجيش العربي األردني تحت قيادة الممؾ عبداهلل األوؿ عف فمسطيف والقدس في حرب عاـ
1948ـ  ،ومف أقوالو المشيورة عف القدس  " :سأذىب إلى ىناؾ وأموت ىناؾ عمى أسوار المدينة ".
 .4إتماـ وحدة الضفتيف عاـ 1959ـ.
 .5رفض الممؾ المؤسس إعطاء الييود مم اًر إلى حائط البراؽ.
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س  :أيف استشين الممؾ المؤسس عبناهلل الكؿ ابف الحسيف ؟ كمتى ؟
أستشيد في المسجد األقصى  ،يكـ الجمعة  /29تمكز 1951/ـ  ،بعد أف نالت منو يد الغدر وىو ييـ
لمدخوؿ إليو لتأدية صبلة الجمعة فيو  ،وقد جاء في وصيتو :
" لقد أوصيت أىمي بوجوب دفني في القدس إلى جوار قبر أبي في ساحة الحرـ الشريؼ  ،أني أريد
القدس معي وأنا عمى قيد الحياة  ،وأريد أف أبقى مع القدس بعد الموت ".
ثالثنا  :مكقؼ الممؾ الحسيف بف طالؿ :

ػ استمر الممؾ الحسيف عمى نيج عمى خطى والده وأجداده ػ ػ رحميـ اهلل ػ ػ في تعمّقو والتزامو بالدفاع عف
المقدسات بالرغـ مف وقوع القدس تحت اإلحتبلؿ عاـ 1967ـ  ،وأ ّكد عمى أف القدس ليست
القدس و ّ
موضوع مساومة ألنيا جزء مف األراضي العربية المحتمّة  ،وعمى إسرائيؿ أف تنسحب منيا كغيرىا مف
المدف العربية المحتمّة  ،وكانت رؤيتو ترتكز عمى البعد الديني والقومي.
س :اق أر النص اآلتي  ،ثـ أجب عف السئمة التي تميو :

" إف القدس العربية أمانة عربية إسبلمية منذ عيد الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو واليممؾ أحد
التصرؼ بيا أو التنازؿ عنيا  ،ولف تتم ّكف إسرائيؿ وال سواىا مف
مف العالميف العربي واإلسبلمي حؽ
ّ
تغيير ىذا الواقع  ،ولو بدا ذلؾ ممكناً الى حيف ".
أ ) مف قائؿ ىذا النص ؟
الممؾ الحسيف بف طبلؿ.
ب ) أذكر أبرز الق اررات التي تنـ عف إىتماـ الممؾ الحسيف رحمو اهلل بالقنس.
 .1تأسيس قانوف اإلعمار الياشمي لممقدسات اإلسبلمية وعمى رأسيا المسجد األقصى المبارؾ.

المشرفة عاـ 1954ـ.
وقبة الصخرة
 .2تشكيؿ لجنة إعمار المسجد األقصى المبارؾ ّ ،
ّ
يتمحور نشاطيا حوؿ إصدار المؤلفات
 .3تشكيؿ المجنة الممكية لشؤوف القدس عاـ 1971ـ التي ّ
والنشرات التي تتمتع بطابع توعوي توثيقي لفضح السياسات التيويدية اإلسرائيمية لمقدس وأخطارىا.

الميدد بالخطر في اليونسكو.
 .4نجاح االردف بإدراج القدس عمى قائمة التراث العالمي
ّ
 .5إستثناء القدس مف قرار فؾ اإلرتباط اإلداري والقانوني الذي اتخذ عاـ 1988ـ  ،فواصؿ األردف تولّي
مسؤولية المؤسسات الحكومية في القدس  ،وعمى رأسيا دائرة أوقاؼ القدس  ،وشؤوف المسجد األقصى

المقدسات اإلسبلمية األردنية.
التي تتبع و ازرة األوقاؼ والشؤوف و ّ
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 .6إصرار الممؾ الحسيف رحمة اهلل عمى إحتراـ الدور التاريخي الخاص لرعاية الياشمية لممسجد األقصى
المبارؾ  ،وقد ورد ذلؾ في الفقرة (  ) 9مف إتفاؽ السبلـ الذي عقدتو األردف مع دولة اإلحتبلؿ
اإلسرائيمي عاـ 1994ـ.

س  :أعط أسباب كؿ مف اآلتي :
أ ) تشكيؿ المجنة الممكية لشؤكف القنس عاـ 1971ـ.
إل صدار المؤلفات والنشرات التي تتمتع بطابع توعوي توثيقي لفضح السياسات التيويدية اإلسرائيمية لمقدس
وأخطارىا.
ب) إستثناء القنس مف قرار فؾ اإلرتباط اإلنارم كالقانكني عاـ 1988ـ.
لواصؿ األردف تولّي مسؤولية المؤسسات الحكومية في القدس  ،وعمى رأسيا دائرة أوقاؼ القدس  ،وشؤوف
المسجد األقصى التي تتبع و ازرة األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسبلمية األردنية.

المقنسة :
رابعان  :مكقؼ الممؾ عبناهلل الثاني صاحب الكصاية كخانـ الماكف
ّ
المقنسات اإلسالمية في فمسطيف
ستمر الممؾ عبناهلل الثاني عمى النيج الياشمي في رعاية
ّ
س:ا ّ
بشكؿ عاـ كالقنس بشكؿ خاص  ،أذكر أبرز ىذه المكاقؼ.

المشرفة
وقبة الصخرة
 . 1أمر جبللة الممؾ عبداهلل الثاني بتشكيؿ الصندوؽ الياشمي إلعمار األقصى ّ
ّ
عاـ 2997ـ.
 .2قياـ جبللة الممؾ عبداهلل الثاني بتمويؿ وتسيير مشاريع ترميـ واعمار داخؿ المسجد األقصى عمى

تـ
المقدسات اإلسبلمية والمسيحية في القدس  ،وفي عيده َّ
نفقتو الشخصية  ،وشممت مشاريع إعمار ّ
إعادة بناء منبر المسجد األقصى المبارؾ ( منبر صبلح الديف )  ،وتركيبو في مكانو بالمسجد يكـ 25
ايضا ترميـ وصيانة
تمكز عاـ  2996ـ  ،وترميـ الحائط الجنوبي والشرقي لممسجد األقصى وشممت ً
المشرفة.
وقبة الصخرة
لمختمؼ مرافؽ المسجد األقصى المبارؾ وأقسامو ّ ،
ّ

 .3حرص جبللة الممؾ عبداهلل الثاني عمى تأكيد إرتباط األردف بالقدس بتأكيد مفيوـ الوصاية الياشمية

المقدسات في القدس منذ عيد الشريؼ الحسيف بف عمي.
المتواصمة عمى ّ
 . 4نجاح األردف تحت قيادة الممؾ عبداهلل بإستصدار ق اررات عدة تديف ممارسات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي،
وتكشؼ اإلنتياكات اإلسرائيمية ضد التراث العربي واإلسبلمي في القدس.
 . 5حرص الممؾ عبداهلل الثاني عمى التواصؿ الدائـ مع أىالي القدس عف طريؽ إستضافتيـ بصورة
المقدسات ودعـ صمود المقدسييف
المقدسة واحتياجات الحفاظ عمى ّ
دورية لمسماع منيـ عف أحواؿ المدينة ّ
في مدينتيـ وىـ يواجيوف أشرس حمبلت التيجير.
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 .6تشكيؿ مجمس الكنائس األردني الذي يشمؿ كنائس القدس الرئيسة.
المقدس في كنيسة القيامة واإلسياـ في ترميمو عاـ 2916ـ.
 .7إطبلؽ مشروع ترميـ القبر ّ
 .8ترسيخ مفيوـ الحرـ الشريؼ وما يشممو في المنظّمات الدولية.
كضح المقصكن بكؿ مف اآلتي :
سّ :
 . 1الصننكؽ الياشمي :

المشرفة عاـ
وقبة الصخرة
ىو الصندوؽ الياشمي الذي أمر الممؾ عبداهلل الثاني بتشكيمو إلعمار األقصى ّ
ّ
المقدسات اإلسبلمية في القدس
2997ـ بيدؼ توفير التمويؿ البلزـ لرعاية المسجد األقصى المبارؾ و ّ
لضماف إستم اررية إعمارىا وصيانتيا وتجييزىا.

.2إتفاقية الكصاية الياشمية :
إتفاقية وقّعيا الممؾ عبداهلل الثاني مع رئيس دولة فمسطيف ومنظمة التحرير الفمسطينية عاـ 2913ـ ،

المقدسات في القدس منذ عيد
تأكيداً إلرتباط األردف بالقدس بتأكيد الوصاية الياشمية المتواصمة عمى ّ
الشريؼ الحسيف بف عمي.
س  :عمؿ  :أمر الممؾ عبناهلل الثاني بتشكيؿ الصننكؽ الياشمي عاـ  2997ـ.

المشرفة  ،وبيدؼ توفير التمويؿ البلزـ لرعاية المسجد األقصى المبارؾ
وقبة الصخرة
إلعمار األقصى ّ
ّ
المقدسات اإلسبلمية في القدس لضماف إستم اررية إعمارىا وصيانتيا وتجييزىا.
و ّ
المقنسات النينية في القنس :
الفصؿ الثالث  :الكصاية الياشمية عمى
ّ
س  :عمؿ  :حظيت منينة القنس بإىتماـ الياشمييف.

المشرفة
قبة الصخرة
ألنيا مسرى جدىـ محمد صمى اهلل عميو وسمّـ ومعراجو لمسماوات العمى  ،وفييا ّ
ّ
والمسجد األقصى المبارؾ أولى القبمتيف وثاني المسجديف وثالث الحرميف الشريفيف.
س  :ما المقصكن بالمسجن االقصى المبارؾ ( الحرـ القنسي الشريؼ ) ؟
دونما  ،إضافة إلى ما عمييا مف أبنية
ىو ما دار عميو السور مف أرض تبمغ مساحتيا ما يزيد عمى ً 144
ومساجد وساحات ومصاطب وقباب تحت األرض وفوؽ األرض.
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أكالن  :الكصاية الياشمية :

المقنسات مف مكة إلى القنس :
الياشميكف ك ّ
المقنسات اإلسالمية مف مكة إلى القنس.
كضح النكر المحكرم آلؿ ىاشـ في رعاية
ّ
سّ :
المقدسات اإلسبلمية فمنذ ذلؾ الحيف وآؿ
منذ بزوغ شمس اإلسبلـ كاف آلؿ ىاشـ دور محوري في رعاية ّ
ىاشـ يولوف الشرافة ( أشراؼ مكة ) عمى سدانة ( خدمة ) المسجد الحراـ في مكة المكرمة  ،ومنذ عاـ

المنورة ورعاية
 967ـ حتى عاـ 1925ـ تولّى أمراء آؿ ىاشـ وأشرافيـ منطقة مكة المكرمة والمدينة ّ
الحرميف الشريفيف.
الثكرة العربية الكبرل كسن الفراغ المتأتي مف إنييار النكلة العثمانية :
فسر  :سعى الشريؼ الحسيف بف عمي لسن الفراغ النيني المتأتي مف إنييار النكلة العثمانية بعن
سّ :
سيطرة اإل تحانييف عمى الحكـ في النكلة العثمانية عاـ 1998ـ .
إدراكاً مف الشريؼ الحسيف بف عمي وفي وقت مب ّكر ألخطار مؤامرة صييونية محتممة ضد المسجد

األقصى المبارؾ.

مبايعة أىؿ القنس لمشريؼ الحسيف :

أمير لممؤمنيف في عنة مرات
س  :عمى ماذا ينؿ مبايعة أىؿ القنس لمشريؼ الحسيف بف عمي نا
( العكاـ  1998ك  1924ـ ) ؟
ىذه المبايعة كانت بمثابة صؾ وصاية آلؿ ىاشـ عمى المسجد األقصى المبارؾ.
س :أعمف التراؾ إنتياء الخالفة العثمانية عاـ 1924ـ بعن أف حكمت القنس قرابة  419أعكاـ
فسارع كجياء القنس بالطمب مف الشريؼ الحسيف بف عمي أف يترأس عمارة الحرـ الشريؼ لكف

إشترطكا عميو شرطان  ،أذكر ىذا الشرط .

أف يتولّى أبنو األمير عبداهلل اإلشراؼ المباشر عمى اإلعمار الياشمي لممسجد األقصى  ،وقد ورد ذلؾ
في نص البيعة الرسمية.

إتفاقية الكصاية لعاـ  2913ـ :
كمقنساتيا اإلسالمية كالمسيحية.
المقنسة
فسر :كاصؿ الياشميكف حمؿ مسؤكلية حماية المنينة
ّ
ّ
سّ :
تعرضيا لمحاوالت التيويد اإلسرائيمية عاـ 2913ـ.
بسبب ّ
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س :عمى ماذا تؤ ّكن كتشتمؿ إتفاقية الكصاية الياشمية عاـ 2913ـ المكقّعة بيف الممؾ عبناهلل الثاني

عماف بتاريخ  / 31آذار 2913 /ـ ؟
كالرئيس الفمسطيني محمكن عباس في ّ
المقدسة في القدس الشريؼ  ،وتعد ىذه
تؤ ّكد أف جبللة الممؾ ىو صاحب الوصاية عمى األماكف ّ

المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة عاـ 1924ـ ،
اإلتفاقية إعادة تأكيد الوصاية الياشمية عمى األماكف ّ
عرؼ في ىذه
ولو الحؽ في بذؿ الجيود القانونية جميعيا لمحفاظ عمييا ،
ً
وخصوصا المسجد األقصى الم ّ
أيضا المبادئ التاريخية المتفؽ عمييا
اإلتفاقية عمى أنو كامؿ الحرـ القدسي الشريؼ وتؤ ّكد اإلتفاقية ً
المقدسة مف
أردنيا
وفمسطينيا حوؿ القدس وبذؿ الجيود جميعيا بصورة مشتركة لحماية القدس واألماكف ّ
ً
ً
محاوالت التيويد اإلسرائيمية وتيدؼ إلى حماية الممتمكات الوقفية التابعة لممسجد األقصى المبارؾ.

ثانيان  :تنفيذ كصاية جاللة الممؾ عف طريؽ أكقاؼ القنس كشؤكف المسجن القصى :

بيف الطرؽ التي تقكـ بيا نائرة أكقاؼ القنس كشؤكف المسجن القصى التابعة لكزارة الكقاؼ
سّ :
المقنسات اإلسالمية في القنس.
المقنسات اإلسالمية الرننية لتنفيذ كصاية الممؾ عبن اهلل الثاني عمى
ّ
ك ّ
.1إدارة شؤوف المسجد األقصى المبارؾ  ،مف حراسة  ،ترميـ  ،وتنظيـ شؤوف السياحة والنشاطات
المختمفة فيو.
.2اإلشراؼ عمى األمبلؾ الوقفية التي تش ّكؿ مايزيد عمى  %85مف األمبلؾ في مدينة القدس القديمة ،

وذلؾ بإدارة تمؾ األمبلؾ وترميميا وصيانتيا وتأجيرىا ألشقائنا في القدس بأجور بسيطة  ،لتثبيتيـ عمى
أرضيـ ومساعدتيـ عمى العيش الكريـ.
 . 3تعريؼ الناس واإلعبلـ الدولي والمحمي بأىمية القدس الدينية والروحية  ،وما تواجيو القدس مف

تحديات.
ّ

 .4إستقباؿ لجنة زكاة القدس مساعدات عربية واسبلمية عدة لغايات التعاوف في مشاريع خيرية تيدؼ
إلى تعزيز صمود القدس وأىميا في وجو اإلحتبلؿ اإلسرائيمي.
 .5تدريس طبلب القدس العموـ الشرعية  ،وتأىيؿ االيتاـ وتعميميـ الميف والحرؼ المختمفة لمساعدتيـ
عمى العيش بكرامة.
 . 6متابعة إعتداءات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي واعداد تقارير دورية حوؿ إعتداءات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي ضد
األمبلؾ الوقفية في القدس  ،وعمى رأسيا المسجد األقصى المبارؾ.
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ثالثان  :اإلعمارات الياشمية لممسجن القصى المبارؾ :

1ػ اإلعمار الياشمي الكؿ ( 1922ػػ  1951ـ ) ( عين الشريؼ الحسيف بف عمي كالممؾ عبناهلل
الكؿ ) :

اإلنجازات :

تبرع الشريؼ الحسيف بف عمي عاـ 1924ـ بمبمغ  38ألؼ دينار ذىبي إلعمار المسجد األقصى
أػ ّ
ايضا بمبمغ  25ألؼ دينار ذىبي إلعمار المساجد واألمبلؾ الوقفية في عموـ فمسطيف.
وتبرع ً
المبارؾ ّ ،

ب  .إعمار المسجد األقصى المبارؾ  /الحرـ القدسي الشريؼ وترميمو.

تعرضو ألضرار كبيرة في حرب عاـ 1948ـ.
ج  .ترميـ المسجد األقصى بعد ّ
ن  .إعادة ترميـ كنيسة القيامة عاـ 1949ـ بعد أف َّ
يدمرىا وشارؾ في إخماده
شب بيا الحريؽ كاد أف ّ
شخصيا.
الممؾ عبداهلل األوؿ
ً

3ػ اإلعمار الياشمي الثاني ( 1953ػػ 1964ـ ) ( عين الممؾ الحسيف بف طالؿ ) :
اإلنجازات :

أ .تشكيؿ لجنة اإلعمار الياشمي عامي 1953ـ ك1954ـ.
ب .ترميـ مبنى الجامع القبمي  ،والمعالـ اإلسبلمية في ساحة الحرـ الشريؼ  ،وما تشمؿ عميو مف آبار

وسبؿ وقباب ومصاطب ومحاريب.

المذىب.
بقبة مف األلمنيوـ
ّ
قبة الصخرة ّ
قبة مسجد ّ
ج .تبديؿ ّ
4ػ اإلعمار الياشمي الطارئ ( 1969ـ ) ( عين الممؾ الحسيف بف طالؿ ) :
اإلنجازات :

جاء اإلعمار الياشمي الطارئ نتيجة لؤلضرار الكبيرة التي لحقت بالجامع القبمي إثر الحريؽ الذي

متطرؼ بالتواطؤ مع سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمية في المسجد األقصى عاـ 1969ـ.
أضرمو ييودي
ّ
4ػ اإلعمار الياشمي الثالث ( 1992ػػ  1994ـ ) ( عين الممؾ الحسيف بف طالؿ ) :
اإلنجازات :

قبة الصخرة بحوالي  5999صحيفة ذىبية عمى نفقة جبللة الممؾ الحسيف بف طبلؿ
تصفيح ّ
أ .إعادة ّ
الشخصية.

قبة السمسمة والمتحؼ اإلسبلمي ،
ب ػ إجراء ترميمات في ساحة الحرـ القدسي الشريؼ
تضمنت ترميـ ّ
ّ
ومبنى باب الرحمة.
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5ػ اإلعمار الياشمي الرابع ( 1994ػػ 1999ـ ) ( عين الممؾ الحسيف بف طالؿ ) :
اإلنجازات :
أ .مشروع إعادة صنع منبر صبلح الديف الذي د ّمر في حريؽ عاـ 1969ـ.
ب .القياـ بأعماؿ صيانة لمرافؽ المسجد األقصى المبارؾ كافة  ،ومباني األوقاؼ في القدس.
6ػ اإلعمار الياشمي الخامس (1999ـ ػػػ مستمر ) ( عين الممؾ عبناهلل الثاني ابف الحسيف ) :
اإلنجازات :

وحراس المسجد األقصى وزيادة رواتبيـ.
أ .مضاعفة عدد موظفي أوقاؼ القدس ّ
ب ػ إستصدار دليؿ المسجد األقصى  ،التعريؼ الديني والتاريخي الثابت لممسجد األقصى.
ماليا لدعـ مشاريع اإلعمار
اعا ً
ج ػ تأسيس الصندوؽ الياشمي إلعمار المسجد األقصى المبارؾ ليكوف ذر ً
الياشمي  ،وموظفي أوقاؼ القدس  ،وصمود المقدسييف.
ظـ لدراسة فكر اإلماـ الغزالي في المسجد
ن .تأسيس كرسي جبللة الممؾ عبداهلل الثاني ابف الحسيف المع ّ
األقصى وجامعة القدس.

48
سرُفيُتاريخُاألرن
المُي ّ

إعنانُاألستاذُُ:قيصرُصالحُالغرايبة

عماف
الكحنة الرابعة  :رسالة ّ

عماف ( مفيكميا كمبانئيا ) :
الفصؿ الكؿ  :رسالة ّ
عماف ؟
أكالن  :ما المقصكن برسالة ّ

عماف ؟
س  :متى صنرت رسالة ّ
عماف في ليمة القدر 1425ق.
في رمضاف عاـ 2994ـ  ،مف ّ

عماف ؟
س  :مف أيف نبعت رسالة ّ
النيرة وىي أف عمينا
1ػ مف تعاليـ القرآف الكريـ2 .ػ نبض اإلسبلـ ووسطيتو3 .ػ الرؤية الياشمية ّ
واجب إنساني وميمة عالمية يجب القياـ بيا لخدمة المجتمع اإلنساني والدفاع عف اإلسبلـ ومبادئو.
عماف ؟
س  :ما المقصكن برسالة ّ
عماف صاحب الجبللة الممؾ
بياف صريح
ّ
ومفصؿ اصدره في ليمة القدر مف رمضاف 1425ق ،في ّ
عبداهلل الثاني ومجموعة مف كبار عمماء األردف  ،وقد وصؼ البياف ما ىو مف اإلسبلـ ؟ وأي األعماؿ
تمثّؿ اإلسبلـ ؟ وأيتيا ال تمثّمو ؟

عماف عاـ 2994ـ.
عماف ؟ أك س ّ :
فسر  :صنكر رسالة ّ
س :ما ىنؼ رسالة ّ
1ػ التوضيح لمعالـ الحديث حقيقو اإلسبلـ الحقيقي  ،يأنو رسالة قواميا اإلخبلص هلل  ،وحب الجار والنية
الحسنة واإلعتداؿ والسبلـ.
2ػ ليقوؿ لمعالـ إننا أخوة واف اإلسبلـ يقوـ عمى المحبة والسبلـ والبعد عف العنؼ واإلرىاب.

عماف ؟
س  :مف أيف كلنت فكرة رسالة ّ
ليتبنى األردف خبلليا الكثير مف المؤتمرات والندوات والمبادرات
تجمعت أركانيا ّ
الرسالة وليدة فكرة ىاشمية ّ
مبادرات ىادفة إلى صياغة موقؼ إسبلمي عقبلني  ،بحثي فقيي سياسي يعرض عمى األمـ والشعوب

كميا  ،واف اإلسبلـ مازاؿ يش ّكؿ في إعتدالو وتسامحو ورقيو ثقبلً حفظ الحياة اإلنسانية ويحفظيا مف
صدامات وانحرافات خطيرة.

عماف فئتيف مف الناس  ،أذكرىما.
س  :خاطبت رسالة ّ
1ػ المسمميف في ديار اإلسبلـ وفي ارجاء العالـ.
2ػ كافة الناس.
عماف.
س  :ما المقصكن بالمنعطؼ الصعب ؟ أك س  :عمؿ  :صنكر بياف ّ
مصارحة األمة بما يواجييا مف أخطار وتحديات وتتمثّؿ بمايمي :

أ ) تيديد اليوية.

ج ) تشويو الديف والنيؿ مف المقدسات.

ب ) تفريؽ الكممة.
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تتعرض رسالة اإلسالـ ليجمة شرسة ؟
ممف ّ
سّ :
عدوا ليـ بالتشوية واإلفتراء.
1ػ مف اعداء اإلسبلـ الذيف ّ
يصوروف اإلسبلـ ً

يدعوف اإلنتساب لئلسبلـ ويقوموف بأفعاؿ غير مسؤولة بإسمو.
2ػ مف بعض الذيف ّ
عماف :
ثانيان  :مبانئ رسالة ّ
س  :لقن صاغت رسالة عماف لغة جنينة لمخاطبة عقكؿ الناس كبنيت عمى مجمكعة مف المبانئ
اإلنسانية المشتركة  ،أذكر ىذه المبانئ.

 .1العدالة في معاممة اآلخريف وصيانة حقوقيـ.
 .2تكريـ اإلنساف مف غير النظر إلى لونو أو جنسو أو دينو.
 .3الرفؽ والميف ونبذ العنؼ والغمظة.
التوسط.
 . 4التوازف واإلعتداؿ و ّ

يعبراف عف سمو النفس.
 .5التسامح والعفو والمذاف ّ
 .6إحتراـ حؽ الحياة لغير المقاتميف.
 .7تحقيؽ الرحمة والخير لمناس أجمعيف.
 .8إحتراـ المواثيؽ والعيود وتحريـ الغد.
عماف عمى المغة العربية التي كتبت بيا ،فقن تـ ترجمتيا إلى العنين مف
س  :عمؿ  :لـ تقتصر رسالة ّ
المغات العالمية.
لتتم ّكف الشعوب مف اإلطبلع عمى حقيقة االسبلـ وفيـ معانيو وتعزي اًز لمحوار بيف مختمؼ فئات المجتمع

المتعددة.
اإلنساني وأبناء الحضارات
ّ

عماف في الفترة الكاقعة بيف
س  :كـ يبمغ عنن القانة النينيف كالسياسييف الذيف كقّعكا ك ّ
أقركا رسالة ّ
تمكز  2995كتمكز  2996ـ ؟
اجنبيا.
مفكر مف  84بمداً عر ًبيا وا
بمغ عددىـ ً 552ا
سبلميا و ً
ً
س  :ما القكاسـ المشتركة التي تجمع بيف اتباع النيانات كفئات البشر ؟
1ػ السبلـ.

2ػ العدؿ.

3ػ التكافؿ.

س  :ما المقصكن بالمسؤكلية الركحية ؟

4ػ الرحمة.

تعني ضرورة تبيمغ رسالة اإلسبلـ وحمميا محمؿ الجد لمدفاع عنيا وابراز صورتيا المشرقة.
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س :ما النيج الذم تب ّناه الياشميكف لخنمة اإلسالـ كالمسمميف.

 .1إف اإلسبلـ يقوـ عمى المحبة والسبلـ والبعد عف العنؼ واإلرىاب.
 .2توضيح لمعالـ الحديث حقيقة اإلسبلـ الحقيقي  ،وىو رسالة قواميا اإلخبلص هلل  ،وحب الجار ،والنية
الحسنة  ،واإلعتداؿ والسبلـ.

 . 3الدعوة مف خبلؿ مبادرات ىادفة إلى صياغة موقؼ إسبلمي عقبلني  ،بحثي فقيي سياسي يعرض
عمى األمـ والشعوب كميا  ،واف اإلسبلـ مازاؿ يش ّكؿ في إعتدالو وتسامحو ورقيو ثقبلً حفظ الحياة
اإلنسانية ويحفظيا مف صدامات وانحرافات خطيرة.

عماف :
الفصؿ الثاني  :الكسطية كالتسامح في رسالة ّ
عماف عمى مبانئ أساسية في السمكؾ البشرم  ،كفي العالقة بيف الشعكب كالمـ ،
س  :أكنت رسالة ّ

التعصب والكراىية بيف البشر لتتحقؽ غايات شرائع السماوية
أذكر ىذه المبانئ .إزالة كؿ أسباب العنؼ و ّ
في نشر المحبة والعدؿ والسبلـ  ،وىي مف أبرز خصائص األمة اإلسبلمية.
اكالن  :الكسطية

س :ما المقصكن بالكسطية ؟

منيج فكري وموقؼ أخبلقي سموكي قائـ عمى إعتداؿ اإلنساف في أموره الدينية والدنيوية كافة بعيدًا عف
اإلفراط والتفّريط.

س  :ما أىناؼ الكسطية في اإلسالـ ؟
 1ػ الوصوؿ إلى الحقائؽ بعيداً عف الميوؿ واألىواء.
 .2قياـ اإلنساف بواجباتو مف غير إفراط أو تياوف.

 .3إضفاء معاني اإلستقامة واألمانة والخير عمى المجتمع.
التعصب والحقد.
وتقبؿ اآلخر ونبذ
 .4نشر المحبة ّ
ّ
التوسط  ،والتيسير.
س  :ما السس الذم يقكـ عمييا النيف اإلسالمي ؟ التوازف  ،اإلعتداؿ ،
ّ
التشنن؟ يرفضيا اإلسبلـ والديانات السماوية جميعيا.
التطرؼ ك ّ
س  :ما مكقؼ اإلسالـ مف الغمك ك ّ
التشنن.
التطرؼ ك ّ
س  :عمؿ  :حارب اإلسالـ نزعات الغمك ك ّ
1ػ ألنيا تحجب العقؿ عف تقدير سوء العواقب.

دينيا وفكرًيا وخمقًا.
2ػ اإلندفاع األعمى خارج الضوابط البشرية ً
3ػ ألنيا ليست مف طباع المسمـ الحقيقي المنشرح الصدر.
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س  :ما مظاىر تطبيؽ الكسطية في الفكر الياشمي ؟
رعاية الممؾ عبداهلل الثاني مؤتمرات منتدى الوسطية لمفكر والثقافة مثؿ :
ٔػ المؤتمر الكؿ  :الذي كاف بعنواف

( كسطية اإلسالـ بيف الفكر كالممارسة ) عاـ 2994ـ ،

وتبنييا عمى نطاؽ واسع عف طريؽ أجيزة اإلعبلـ والتربية
عماف ّ
ّ
وقرر فيو المؤتمروف إعتماد رسالة ّ
والتوجيو  ،واعتماد مقررات مؤتمرات الوسطية التي عقدت في الكويت والمممكة العربية السعودية والبحريف
وغيرىا وتعميميا.
2ػ المؤتمر الثاني :

الذي جاء بعنواف ( النكر العممي لتيار الكسطية في اإلصالح كنيضة المة )

عماف عاـ 2996ـ  ،بحضور نخبة مف العمماء والمف ّكريف والقادة ممف ينتموف لمنيج
الذي عقد في مدينة ّ
الوسيطة واإلعتداؿ.
ثانيان  :التسامح

س  :لماذا نعت الشرائع السماكية إلى تطبيؽ التسامح ؟

مف اجؿ تحقيؽ التعارؼ والتعايش والتعاوف وتعزيز القيـ المرتبطة بحقوؽ اإلنساف واحتراـ الكرامة اإلنسانية.
س  :ما المقصكن بالتسامح ؟

مفيوـ إنساني يعني إحتراـ ثقافة اآلخريف وعقائدىـ  ،لمسمو بالنفس البشرية إلى أعمى المراتب األخبلقية.
س  :ما الكسائؿ التي نعت الييا رسالة عماف مف اجؿ تطبيؽ التسامح ؟

 .1إحتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو لتحقيؽ العدالة  ،وحفظ الكرامة اإلنسانية.
.2اإلحتراـ المتبادؿ بيف أتباع األدياف والمذاىب.

التعصب والتمييز والكراىية.
المحبة بيف الشعوب ونبذ
 .3تعزيز مفيوـ الحوار والعيش المشترؾ و ّ
ّ
س  :لتطبيؽ التسامح آثار عظيمة في البشرية كافة  ،اذكر ىذه اآلثار.
 . 1نشر ثقافة العيش المشترؾ بيف الشعوب واألمـ.

 .2اإلنفتاح عمى الثقافات  ،وتحقيؽ المكاسب المشتركة.
وتقدمو.
 .3إزدىار المجتمع اإلنساني ّ
 .4إنتشار المحبة واأللفة بيف الناس.

كرـ اإلسبلـ اإلنساف دوف النظر إلى لونو وجنسو ودينو  ،وأف منيج الدعوة يقوـ
ػػػ معمكمة :
ّ
عمى الرفؽ والميف ورفض الغمظة والعنؼ  ،وىدؼ اإلسبلـ ىو تحقيؽ الرحمة والخير لمناس.
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التطرؼ صكرة كأخطاره عمى المجتمع اإلنساني :
الفصؿ الثالث :
ّ
بالتطرؼ ؟
س  :ما المقصكن
ّ

يتشدد األفراد في إتخاذىا  ،وتتجاوز ما ىو مألوؼ أو
مجموعة مف األفكار والمعتقدات والمواقؼ التي ّ
سائد أو متفؽ عميو  ،وىو ظاىره بشرية عامة ال ترتبط بشعب أو فئة أو ديف.
بعيدا عف
ػػػ معمكمة :
أ ّكدت الشرائع السماوية مبادئ السبلـ والعيش المشترؾ بيف الشعوب ً
عماف عمى موقؼ اإلسبلـ مف ىذه اآلفات.
مظاىر
ّ
التطرؼ والغمو واإلرىاب  ،وأ ّكدت رسالة ّ
التطرؼ كالغمك في المجتمعات البشرية ؟
س  :ما السباب التي تقؼ كراء إنتشار ظاىرة
ّ
 1ػػػ ضعؼ القيـ والمبادئ.

 2ػػػ اإلبتعاد عف تعاليـ الديف  ،والفيـ المغموط لمكثير مف النصوص الشرعية  ،واإلنتقائية في التعامؿ مع
بعض ىذه النصوص.
 3ػػػ إنتياؾ حقوؽ اإلنساف والحد مف الحريات في بعض الدوؿ.
التعصب العرقي أو الطائفي أو المذىبي.
 4ػػػ ممارسة صور
ّ
 5ػػػ اإلستخداـ الخطأ لوسائؿ اإلتصاؿ التكنولوجي وما يرافقو مف إنفتاح ثقافي غير محدود.
التطرؼ :
أكالن  :صكر
ّ
التطرؼ  ،منعمان إجابتؾ باالمثمة.
س :اذكر أىـ صكر
ّ

التطرؼ ويتمثّؿ بالخروج عف القواعد الفكرية والثقافية السائدة في
التطرؼ الفكرم  :وىو أخطر صور
.1
ّ
ّ
التطرؼ الفكري
تقبؿ آراء اآلخريف  ،ومف أمثمة
المجتمع  ،ومف مظاىره
التعصب لمرأي وعدـ ّ
ّ
ّ
المنظمات اإلرىابية التي تستبيح دماء المسمميف وغيرىـ وتدمير المجتمعات.

التطرؼ
ّ

بل  ،ومف أنواعو
.2
التطرؼ النيني  :وىو الخروج عف اإلعتداؿ في الديف فك اًر وعم ً
ّ
إستباحة الدماء واألمواؿ  ،ومظاىر التطّرؼ الديني
المذىبي بيف مذاىب االدياف  ،ومف مظاىره
موجودة في الكثير مف األدياف.

متشددة تجاه الشعوب ومف امثمتو
التطرؼ السياسي  :ويعني إتخاذ مواقؼ عنصرية
.3
ّ
ّ
الصييوني ضد الشعب الفمسطيني.

التطرؼ
ّ

بالتشدد في تطبيؽ سموؾ أخبلقي معيف
إما
.4
ّ
ّ
التطرؼ الخالقي  :ويعني الخروج عف اإلتزاف األخبلقي ّ
 ،أو التخمّي تماماً عف تطبيؽ ذلؾ السموؾ.

53
سرُفيُتاريخُاألرن
المُي ّ

إعنانُاألستاذُُ:قيصرُصالحُالغرايبة

التطرؼ في المجتمعات :
ثانيان  :آثار
ّ
س  :ما المفيكـ المعاصر لإلرىاب ؟
التعدي عمى الحياة اإلنسانية بصورة
ىو الممارسات الخاطئة أيا كاف مصدرىا وشكميا والمتمثّمة في ّ
وتجيز عمى الجرحى وتقتؿ
تروع األمنيف وتعتدي عمى المدنييف المسالميف ْ
باغية متجاوزة ألحكاـ اهلل ّ
األسرى وتستخدـ الوسائؿ غير األخبلقية مف تيديد العمراف واستباحة المدف.
نينيا.
س  :عمؿ  :تعن المنظمات اإلرىابية منظّمات
فكريا كليس ن
متطرفة ن
ّ
المتطرفيف الفكرية والسياسية ومصالحيا
ألنيا منظّمات خارجو عف الديف وتستغؿ إسـ الديف لتحقيؽ أىداؼ
ّ
الخاصة.

التطرؼ عمى الشعكب.
كضح اآلثار السمبية التي تركيا
سّ :
ّ
1ػ تأخر كثير مف المجتمعات وتراجعيا وانييارىا.
2ػ القتؿ والتدمير واالعتداء عمى المدنييف المسالميف.
يسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى.
ّ .3
 .4إف شجرة الحضارة تذوي عندما يتم ّكف الحقد وتنغمؽ الصدور.

التطرؼ ؟
س  :ما مكقؼ اإلسالـ مف
ّ
التطرؼ بكؿ أشكالو غريب عف اإلسبلـ الذي يقوـ عمى اإلعتداؿ والتسامح.
ّ

س  :أكن جاللو الممؾ عبناهلل الثاني في خطابو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحنة أف حركب اليكـ ىي

تطرؼ كارىاب  ،ما الحرب التي كصفيا جاللتو في خطابو ؟
بسبب ما يشينه العالـ مف ّ
حربنا العالمية اليوـ ليست بيف الشعوب أو المجتمعات أو األدياف بؿ ىي حرب تجمع كؿ المعتدليف مف

المتطرفيف مف جميع األدياف والمعتقدات  ،إف مستقبؿ ىذا العالـ كما
جميع األدياف والمعتقدات ضد كؿ
ّ
يتعرض لتيديد خطير مف الخوارج أولئؾ الخارجيف عف اإلسبلـ وقيمو اإلنسانية النبيمة
نتطمع إليو جميعاً ّ

والذيف وصؿ ليـ األمر اليوـ إلى تيديد المجتمع العالمي بأسره فيـ يستغمّوف اإلختبلفات الدينية لتقويض

أسس التعاوف والتراحـ بيف مبلييف الناس  ،مف جميع األدياف والطوائؼ ممف يعيشوف مجاوريف في العديد

لمتوسع وبسط
مف بمداننا ،وتستغؿ ىذه العصابات حالة اإلنغبلؽ والشؾ بيف أتباع الديانات والمذاىب
ّ
النفوذ ويقوموف بتأويؿ كبلـ اهلل وتبرير جرائميـ.
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التطرؼ :
ثالثان  :نكر المجتمع في مكاجيو
ّ
التطرؼ بكعيو كمشاركتو الفاعمة في بناء كطنو ،
س  :نيعتبر المكاطف العنصر الساس في مكاجيو
ّ
التطرؼ ؟
بماذا يتمثّؿ نكر المكاطف في مكاجية
ّ
التضحية في سبيمو.
 1ػػػ الدفاع عف أرض الوطف و ّ
 2ػػػ الدفاع عف مكتسبات الوطف قديميا وحديثيا.
 3ػػػ تسميح نفسو بالعمـ والمعمومة الصحيحة.

 4ػػػ الرجوع إلى المصادر الموثوقة لمتأكد مف أي معمومة  ،كالرجوع إلى دائرة اإلفتاء.
األمنية منيا لمتبميغ عف أي شيء يثير الشبية " مواطنة فاعمة
 5ػػػ التعاوف مع مؤسسات الدولة وال سيما
ّ
مف خبلؿ مساعدة أجيزة الدولة ".
 6ػػػ الحوار واحتراـ اآلخر.
ػتطرفة الداعية إلى العنؼ والتي ال تمت لمديف بأي صمة.
 7ػػػ رفض األفكار الم ّ
التطرؼ بصورة كافة.
 8ػػػ محاربة
ّ
التعصب و ّ

التطرؼ.
بيف نكر المجتمع في مكاجية
سّ :
ّ
التطرؼ.
 1ػػػ تساىـ قوة المجتمع وتماسكو في الحد مف ظاىرة
ّ
اجبا عمى جميع فئات المجتمع ومؤسساتو كافة.
 2ػػػ
التطرؼ آفة العصر ومواجيتو و ً
ّ
التطرؼ.
 3ػػػ يجب عمى المساجد والكنائس القياـ بدورىا في مواجية
ّ
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سرُفيُتاريخُاألرن
المُي ّ
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